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Alteração 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir o comércio 
legítimo.

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a entrada no território 
aduaneiro e a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir o comércio 
legítimo.

Or. fr

Alteração 62
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de marca/de autor
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 



PE480.583v02-00 4/122 AM\890182PT.doc

PT

legítimo. legítimo.

Or. en

Alteração 63
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003 revelou ser imprescindível 
introduzir determinadas melhorias no 
quadro normativo, a fim de reforçar o 
controlo do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual, assim como 
garantir a necessária clareza jurídica, tendo 
em conta a evolução da situação 
económica, comercial e jurídica.

(3) A revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003 revelou ser imprescindível 
introduzir determinadas melhorias no 
quadro normativo, a fim de reforçar o 
controlo do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual pelas autoridades 
aduaneiras, assim como garantir a 
necessária clareza jurídica, tendo em conta 
a evolução da situação económica, 
comercial e jurídica. A Comissão deve 
adotar todas as medidas para assegurar 
uma aplicação harmonizada, sem atrasos 
desnecessários, pelas autoridades 
aduaneiras, do novo quadro jurídico em 
toda a União, a fim de salvaguardar uma 
aplicação eficaz dos direitos de 
propriedade intelectual, que proteja os 
titulares de direitos sem causar entraves 
ao comércio. A aplicação do Código 
Aduaneiro Modernizado e, em particular, 
de um sistema interoperável de 
"eCustoms" poderia, no futuro, facilitar o 
seu cumprimento.

Or. en

Alteração 64
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003 revelou ser imprescindível 
introduzir determinadas melhorias no 
quadro normativo, a fim de reforçar o 
controlo do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual, assim como 
garantir a necessária clareza jurídica, tendo 
em conta a evolução da situação 
económica, comercial e jurídica.

(3) A revisão do Regulamento (CE) n.º 
1383/2003 revelou ser imprescindível 
introduzir determinadas melhorias no 
quadro normativo, a fim de reforçar o 
controlo do respeito de determinados 
direitos de propriedade intelectual, 
nomeadamente em matéria de marcas e 
de direitos de autor, assim como garantir a 
necessária clareza jurídica, tendo em conta 
a evolução da situação económica, 
comercial e jurídica. Essa revisão 
evidenciou também que as medidas a 
nível fronteiriço não deveriam ser 
aplicáveis a outros direitos de propriedade 
intelectual, nomeadamente patentes e 
certificados de proteção suplementar para 
produtos medicinais nos casos em que 
uma correta determinação da violação 
está dependente de procedimentos 
judiciais altamente técnicos. Do mesmo 
modo, determinou-se que as medidas a 
nível fronteiriço não deveriam ser 
aplicáveis a mercadorias em trânsito.

Or. en

Alteração 65
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 
no intuito de fazer respeitar os direitos de 
propriedade intelectual. O controlo do 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual nas fronteiras sempre que as 
mercadorias são ou devessem ter sido 

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 
incluindo mercadorias sujeitas a regime 
suspensivo, no intuito de fazer respeitar os 
direitos de propriedade intelectual. O 
controlo do cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual nas fronteiras 
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submetidas a «controlo aduaneiro», na 
aceção do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
que estabelece o código aduaneiro 
comunitário, representa uma boa utilização 
dos recursos. Caso as mercadorias sejam 
retidas pelos serviços aduaneiros na 
fronteira, apenas deve ser intentado um 
único processo judicial, ao passo que se as 
mercadorias estiverem no mercado, tendo 
já sido desagregadas e entregues a 
retalhistas, para obter o mesmo nível de 
controlo da aplicação da legislação é 
necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Além disso, 
o regulamento não deve ser aplicado a 
mercadorias transportadas por passageiros 
na sua bagagem pessoal, desde que essas 
mercadorias sejam para consumo próprio e 
nada indicie a existência de um tráfico 
comercial.

sempre que as mercadorias são ou 
devessem ter sido submetidas a «controlo 
aduaneiro», na aceção do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92 que estabelece o código 
aduaneiro comunitário, representa uma boa 
utilização dos recursos. Caso as 
mercadorias sejam retidas pelos serviços 
aduaneiros na fronteira, apenas deve ser 
intentado um único processo judicial, ao 
passo que se as mercadorias estiverem no 
mercado, tendo já sido desagregadas e 
entregues a retalhistas, para obter o mesmo 
nível de controlo da aplicação da legislação 
é necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Além disso, 
o regulamento não deve ser aplicado a 
mercadorias transportadas por passageiros 
na sua bagagem pessoal, desde que essas 
mercadorias sejam para consumo próprio e 
nada indicie a existência de um tráfico 
comercial.

Or. en

Alteração 66
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 
no intuito de fazer respeitar os direitos de 
propriedade intelectual. O controlo do 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual nas fronteiras sempre que as 

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 
no intuito de fazer respeitar os direitos de 
propriedade intelectual. O controlo do 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual nas fronteiras sempre que as 
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mercadorias são ou devessem ter sido 
submetidas a «controlo aduaneiro», na 
aceção do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
que estabelece o código aduaneiro 
comunitário, representa uma boa utilização 
dos recursos. Caso as mercadorias sejam 
retidas pelos serviços aduaneiros na 
fronteira, apenas deve ser intentado um 
único processo judicial, ao passo que se as 
mercadorias estiverem no mercado, tendo 
já sido desagregadas e entregues a 
retalhistas, para obter o mesmo nível de 
controlo da aplicação da legislação é 
necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Além disso, o 
regulamento não deve ser aplicado a 
mercadorias transportadas por 
passageiros na sua bagagem pessoal, 
desde que essas mercadorias sejam para 
consumo próprio e nada indicie a 
existência de um tráfico comercial.

mercadorias são ou devessem ter sido 
submetidas a «controlo aduaneiro», na 
aceção do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
que estabelece o código aduaneiro 
comunitário, representa uma boa utilização 
dos recursos. Caso as mercadorias sejam 
retidas pelos serviços aduaneiros na 
fronteira, apenas deve ser intentado um 
único processo judicial, ao passo que se as 
mercadorias estiverem no mercado, tendo 
já sido desagregadas e entregues a 
retalhistas, para obter o mesmo nível de 
controlo da aplicação da legislação é 
necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Quando a 
bagagem pessoal de um viajante contiver 
mercadorias sem caráter comercial, que 
não excedam os limites fixados da 
franquia aduaneira e não existam 
indicações materiais que indiciem serem 
essas mercadorias objeto de tráfico 
comercial, os Estados-Membros deverão 
considerar essas mercadorias excluídas 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 67
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 

(4) As autoridades aduaneiras deverão 
poder controlar as mercadorias que são ou 
deveriam ter sido submetidas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União, 
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no intuito de fazer respeitar os direitos de 
propriedade intelectual. O controlo do 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual nas fronteiras sempre que as 
mercadorias são ou devessem ter sido 
submetidas a «controlo aduaneiro», na 
aceção do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
que estabelece o código aduaneiro 
comunitário, representa uma boa utilização 
dos recursos. Caso as mercadorias sejam 
retidas pelos serviços aduaneiros na 
fronteira, apenas deve ser intentado um 
único processo judicial, ao passo que se as 
mercadorias estiverem no mercado, tendo 
já sido desagregadas e entregues a 
retalhistas, para obter o mesmo nível de 
controlo da aplicação da legislação é 
necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Além disso, 
o regulamento não deve ser aplicado a 
mercadorias transportadas por passageiros 
na sua bagagem pessoal, desde que essas 
mercadorias sejam para consumo próprio 
e nada indicie a existência de um tráfico
comercial.

no intuito de fazer respeitar os direitos de 
marca e de autor. O controlo do 
cumprimento desses direitos de 
propriedade intelectual nas fronteiras 
sempre que as mercadorias são ou 
devessem ter sido submetidas a «controlo 
aduaneiro», na aceção do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92 que estabelece o código 
aduaneiro comunitário, representa uma boa 
utilização dos recursos. Caso as 
mercadorias sejam retidas pelos serviços 
aduaneiros na fronteira, apenas deve ser 
intentado um único processo judicial, ao 
passo que se as mercadorias estiverem no 
mercado, tendo já sido desagregadas e 
entregues a retalhistas, para obter o mesmo 
nível de controlo da aplicação da legislação 
é necessário instaurar vários processos 
separados. Importa prever uma exceção 
para as mercadorias introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins 
especiais, mesmo quando essas 
mercadorias permaneçam sob controlo 
aduaneiro, apesar de terem sido 
introduzidas em livre prática. Além disso, é 
essencial que o regulamento não seja
aplicado a mercadorias transportadas por 
passageiros na sua bagagem pessoal, desde 
que nada indicie, com base nos 
procedimentos legais aplicáveis, a 
existência de um propósito comercial.

Or. en

Alteração 68
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 
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propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações, como 
as resultantes do comércio paralelo, bem 
como as violações dos direitos cuja 
aplicação foi já controlada pelas 
autoridades aduaneiras, mas que não são
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Com a mesma finalidade é 
conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003, as designações comerciais, 
na medida em que sejam protegidas como 
direitos exclusivos de propriedade por 
força da ordem jurídica nacional, as 
topografias de produtos semicondutores, os 
modelos de utilidade e os dispositivos para 
contornar as medidas de caráter 
tecnológico, bem como qualquer direito 
exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.

propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações não 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Para o efeito, é conveniente 
incluir no âmbito de aplicação do presente 
regulamento, além dos direitos já regidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 1383/2003, as 
designações comerciais, na medida em que 
sejam protegidas como direitos exclusivos 
de propriedade por força da ordem jurídica 
nacional, as topografias de produtos 
semicondutores, os modelos de utilidade e 
os dispositivos para contornar as medidas 
de caráter tecnológico.

Or. sv

Alteração 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações, como 
as resultantes do comércio paralelo, bem 
como as violações dos direitos cuja 
aplicação foi já controlada pelas 
autoridades aduaneiras, mas que não são 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Com a mesma finalidade é

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações que 
não são abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Com a mesma finalidade é 
conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003, as designações comerciais, 
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conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003, as designações comerciais, 
na medida em que sejam protegidas como 
direitos exclusivos de propriedade por 
força da ordem jurídica nacional, as 
topografias de produtos semicondutores, os 
modelos de utilidade e os dispositivos para 
contornar as medidas de caráter 
tecnológico, bem como qualquer direito 
exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.

na medida em que sejam protegidas como 
direitos exclusivos de propriedade por 
força da ordem jurídica nacional, as 
topografias de produtos semicondutores, os 
modelos de utilidade e os dispositivos para 
contornar as medidas de caráter 
tecnológico, bem como qualquer direito 
exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.

Or. fr

Alteração 70
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações, como 
as resultantes do comércio paralelo, bem 
como as violações dos direitos cuja 
aplicação foi já controlada pelas 
autoridades aduaneiras, mas que não são 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Com a mesma finalidade é 
conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003, as designações comerciais, 
na medida em que sejam protegidas como 
direitos exclusivos de propriedade por 
força da ordem jurídica nacional, as 
topografias de produtos semicondutores, os 
modelos de utilidade e os dispositivos para 

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. Por 
essa razão é conveniente incluir no âmbito 
de aplicação do presente regulamento, 
além dos direitos já regidos pelo 
Regulamento  (CE) n.º 1383/2003, as 
designações comerciais, na medida em que 
sejam protegidas como direitos exclusivos 
de propriedade por força da ordem jurídica 
nacional, as topografias de produtos 
semicondutores, os modelos de utilidade e 
os dispositivos para contornar as medidas 
de caráter tecnológico, bem como qualquer 
direito exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.
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contornar as medidas de caráter 
tecnológico, bem como qualquer direito 
exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.

Or. en

Alteração 71
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de reforçar o cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações, como 
as resultantes do comércio paralelo, bem 
como as violações dos direitos cuja 
aplicação foi já controlada pelas 
autoridades aduaneiras, mas que não são 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Com a mesma finalidade é 
conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento  (CE) 
n.º 1383/2003, as designações comerciais, 
na medida em que sejam protegidas como 
direitos exclusivos de propriedade por 
força da ordem jurídica nacional, as 
topografias de produtos semicondutores, 
os modelos de utilidade e os dispositivos 
para contornar as medidas de caráter 
tecnológico, bem como qualquer direito 
exclusivo de propriedade intelectual 
estabelecido pela legislação da União.

(5) O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 não 
abrange certos direitos de propriedade 
intelectual e exclui certas violações. A fim 
de assegurar o cumprimento eficiente dos 
direitos de propriedade intelectual, o 
controlo aduaneiro deverá visar violações 
específicas. Com essa finalidade é 
conveniente incluir no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, além dos direitos 
já regidos pelo Regulamento (CE) n.º 
1383/2003, os dispositivos específicos para 
contornar as medidas de proteção de 
caráter tecnológico (TPM).

Or. en
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Alteração 72
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Se for aplicado de forma integral, o 
presente regulamento deverá contribuir 
para criar um mercado único capaz de 
garantir uma proteção mais eficaz aos 
titulares de direitos, de promover a 
criatividade e a inovação e de fornecer 
aos consumidores produtos fiáveis e de 
elevada qualidade que, por seu turno, 
contribuirá para reforçar as transações 
transfronteiriças entre consumidores, 
empresas e comerciantes; 

Or. en

Alteração 73
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer pessoa, seja ou não o titular 
de um direito de propriedade intelectual, 
com legitimidade para intentar ações 
judiciais em seu nome em caso de uma 
eventual violação desse direito, deve ter 
também legitimidade para apresentar um 
pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras.

(8) Qualquer pessoa, seja ou não o titular 
de um direito de marca ou de autor, com 
legitimidade para intentar ações judiciais 
em seu nome em caso de uma eventual 
violação desse direito, deve ter também 
legitimidade para apresentar um pedido de 
intervenção das autoridades aduaneiras.

Or. en

Alteração 74
Christian Engström



AM\890182PT.doc 13/122 PE480.583v02-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir que os direitos de 
propriedade intelectual são aplicados em 
toda a União, é conveniente prever que, 
caso pretenda o controlo da aplicação de 
um direito de propriedade intelectual que 
abranja todo o território da União, uma 
pessoa com legitimidade para apresentar 
um pedido de intervenção possa solicitar às 
autoridades aduaneiras de um Estado-
Membro que adotem uma decisão que exija 
a intervenção das autoridades aduaneiras 
desse Estado-Membro, bem como de 
qualquer outro Estado-Membro em que se 
pretenda que seja controlado o 
cumprimento do direito de propriedade 
intelectual.

(9) A fim de garantir que os direitos de 
propriedade intelectual são aplicados em 
toda a União de forma eficaz, é 
conveniente prever que, caso pretenda o 
controlo da aplicação de um direito de 
propriedade intelectual pertinente que 
abranja todo o território da União, uma 
pessoa com legitimidade para apresentar 
um pedido de intervenção possa solicitar às 
autoridades aduaneiras de um Estado-
Membro que adotem uma decisão que exija 
a intervenção das autoridades aduaneiras 
desse Estado-Membro, bem como de 
qualquer outro Estado-Membro em que se 
pretenda que seja controlado o 
cumprimento desse direito de propriedade 
intelectual.

Or. en

Alteração 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar o célere 
cumprimento dos direitos de propriedade
intelectual, importa estabelecer que, 
quando com base em elementos de prova
considerados suficientes, suspeitem que 
mercadorias sob o seu controlo violam os 
direitos de propriedade intelectual, as 
autoridades aduaneiras possam suspender a 
autorização de saída dessas mercadorias ou 
proceder à sua retenção, quer por sua 
própria iniciativa quer na sequência de um 
pedido, a fim de permitir que as pessoas 
com legitimidade para apresentar um 

(10) A fim de assegurar o célere 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual, importa estabelecer que, 
quando com base em indícios considerados 
suficientes, suspeitem que mercadorias sob 
o seu controlo violam os direitos de 
propriedade intelectual, as autoridades 
aduaneiras possam suspender a autorização 
de saída dessas mercadorias ou proceder à 
sua retenção, quer por sua própria 
iniciativa quer na sequência de um pedido, 
a fim de permitir que as pessoas com 
legitimidade para apresentar um pedido de 
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pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras intentem a ação que tem por 
objetivo determinar se houve violação de 
um direito de propriedade intelectual.

intervenção das autoridades aduaneiras 
intentem a ação que tem por objetivo 
determinar se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual.

Or. fr

Alteração 76
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar o célere
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual, importa estabelecer que, 
quando com base em elementos de prova 
considerados suficientes, suspeitem que 
mercadorias sob o seu controlo violam os 
direitos de propriedade intelectual, as 
autoridades aduaneiras possam suspender a 
autorização de saída dessas mercadorias ou 
proceder à sua retenção, quer por sua 
própria iniciativa quer na sequência de um 
pedido, a fim de permitir que as pessoas 
com legitimidade para apresentar um 
pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras intentem a ação que tem por 
objetivo determinar se houve violação de 
um direito de propriedade intelectual.

(10) A fim de assegurar o cumprimento 
eficaz e legítimo dos direitos de 
propriedade intelectual, importa 
estabelecer que, quando com base em 
indícios considerados suficientes 
resultantes dos procedimentos legais 
aplicáveis, suspeitem que mercadorias sob 
o seu controlo violam os direitos de 
propriedade intelectual pertinentes, as 
autoridades aduaneiras possam suspender a 
autorização de saída dessas mercadorias ou 
proceder à sua retenção, quer por sua 
própria iniciativa quer na sequência de um 
pedido, a fim de permitir que as pessoas 
com legitimidade para apresentar um 
pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras intentem a ação que tem por 
objetivo determinar se houve violação 
desse direito de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 77
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) Quando houver suspeitas de que as 
mercadorias em trânsito são imitações ou 
uma cópia de uma mercadoria protegida 
na União por um direito de propriedade 
intelectual, as autoridades aduaneiras 
devem pedir ao declarante ou ao detentor 
das mercadorias que forneça elementos de 
prova adequados segundo os quais o 
destino final das mercadorias fica situado 
fora do território da União. Se não forem 
apresentados elementos de prova 
adequados em contrário, as autoridades 
aduaneiras devem partir do princípio de 
que existe uma forte probabilidade de 
desvio dessas mercadorias para o mercado 
da União. A Comissão deve adotar 
orientações que incluam critérios para as 
autoridades aduaneiras avaliarem 
eficazmente o respetivo risco de desvio 
para o mercado da União, tendo em conta 
a jurisprudência relevante do Tribunal de 
Justiça da União Europeia.

Or. en

(ver alterações aos artigos 16.° e 17.°).

Justificação

Uma vez que o relator considera altamente improvável que seja alterada legislação 
substantiva para cobrir o mero trânsito de mercadorias que sejam imitações ou cópias de 
mercadorias protegidas na UE, propõe a inclusão desta salvaguarda adicional para evitar 
que as mercadorias entrem no mercado interno. Devem ser preenchidas duas condições para 
que os serviços aduaneiros possam suspender a autorização de saída ou de detenção de 
mercadorias: suspeitas de que as mercadorias são de contrafação ou são mercadorias-pirata 
e os elementos de prova fornecidos são insuficientes.

Alteração 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Quando haja suspeita de violação dos 
direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias de 
contrafação nem mercadorias-pirata, 
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos, salvo se as 
partes em causa, ou seja, o detentor das 
mercadorias e o titular do direito, aceitarem 
abandoná-las para serem destruídas. Cabe 
às autoridades competentes que tratam de 
processos deste tipo determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual e adotar as decisões adequadas 
relativamente à violação dos direitos de 
propriedade intelectual em causa.

(11) Quando haja suspeita de violação dos 
direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias de 
contrafação nem mercadorias-pirata, 
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos, salvo se as 
partes em causa, ou seja, o declarante ou o
detentor das mercadorias e o titular do 
direito, aceitarem abandoná-las para serem 
destruídas. Cabe às autoridades 
competentes que tratam de processos deste 
tipo determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual e adotar 
as decisões adequadas relativamente à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual em causa.

Or. fr

Alteração 79
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Quando haja suspeita de violação dos 
direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias de 
contrafação nem mercadorias-pirata, 
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos, salvo se as 
partes em causa, ou seja, o detentor das 
mercadorias e o titular do direito, 

(11) Quando haja suspeita de violação dos 
direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias de 
contrafação nem mercadorias-pirata, 
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um outro 
direito de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos. Cabe às 
autoridades competentes que tratam de 
processos deste tipo determinar se houve 
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aceitarem abandoná-las para serem 
destruídas. Cabe às autoridades 
competentes que tratam de processos deste 
tipo determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual e adotar 
as decisões adequadas relativamente à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual em causa.

violação de um direito de propriedade 
intelectual pertinente e adotar as decisões 
adequadas.

Or. en

Alteração 80
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
-pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos. 
Tendo em vista estabelecer os limiares em 
que as remessas devem ser consideradas 
como pequenas remessas, o presente 
regulamento deverá delegar na Comissão 
o poder de adotar atos não legislativos de 
aplicação geral, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia. É 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos 
peritos.

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
-pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos.

Or. de

Alteração 81
Anna Hedh
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos.
Tendo em vista estabelecer os limiares em 
que as remessas devem ser consideradas 
como pequenas remessas, o presente 
regulamento deverá delegar na Comissão 
o poder de adotar atos não legislativos de 
aplicação geral, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia. É 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos 
peritos.

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata.

Or. sv

Alteração 82
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos.
Tendo em vista estabelecer os limiares em 
que as remessas devem ser consideradas 
como pequenas remessas, o presente 
regulamento deverá delegar na Comissão 

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos.
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o poder de adotar atos não legislativos de 
aplicação geral, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia. É 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos 
peritos.

Or. en

Alteração 83
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos. 
Tendo em vista estabelecer os limiares em 
que as remessas devem ser consideradas 
como pequenas remessas, o presente 
regulamento deverá delegar na Comissão o 
poder de adotar atos não legislativos de 
aplicação geral, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia. É 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos.

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, sem 
prejuízo do direito do consumidor final a 
ser devidamente informado em prazo 
razoável da base jurídica para as medidas 
tomadas pelas autoridades aduaneiras, é 
conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas de 
mercadorias de contrafação e mercadorias-
pirata que permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos. 
Tendo em vista estabelecer os limiares em 
que as remessas devem ser consideradas 
como pequenas remessas, o presente 
regulamento deverá delegar na Comissão o 
poder de adotar atos não legislativos de 
aplicação geral, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia. É 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas e públicas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive com 
organizações de consumidores e de defesa 
dos direitos civis, e a nível de peritos.

Or. en
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Alteração 84
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. de

Alteração 85
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que a definição de pequenas remessas já se encontra consagrada no Regulamento, 
não são necessários atos delegados.

Alteração 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual, as 
condições em que as autoridades 
aduaneiras devem prestar informação sobre 
as remessas aos titulares de direitos, as 
condições de aplicação do procedimento 
que permite a destruição de mercadorias 
sob controlo aduaneiro por suspeita de 
violação de direitos de propriedade 
intelectual que não sejam mercadorias de 
contrafação e mercadorias-pirata e a 
introdução de uma disposição que 
possibilite que o detentor das mercadorias 
se pronuncie antes de a administração 
aduaneira tomar uma decisão suscetível 
de o afetar.

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual, as 
condições em que as autoridades 
aduaneiras devem prestar informação sobre 
as remessas aos titulares de direitos e as 
condições de aplicação do procedimento 
que permite a destruição de mercadorias 
sob controlo aduaneiro por suspeita de 
violação de direitos de propriedade 
intelectual que não sejam mercadorias de 
contrafação e mercadorias-pirata.

Or. fr

Justificação

Convém estabelecer uma distinção entre, por um lado, os operadores que efetuam 
regularmente formalidades aduaneiras e, por outro, o consumidor final. Os primeiros têm um 
excelente conhecimento dos procedimentos aduaneiros, pelo que, por conseguinte, é 
conveniente evitar os procedimentos administrativos de natureza complexa que dificultam a 
ação eficaz e célere da autoridade aduaneira competente.

Alteração 87
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual, as 
condições em que as autoridades 
aduaneiras devem prestar informação sobre 
as remessas aos titulares de direitos, as 
condições de aplicação do procedimento 
que permite a destruição de mercadorias 
sob controlo aduaneiro por suspeita de 
violação de direitos de propriedade 
intelectual que não sejam mercadorias de 
contrafação e mercadorias-pirata e a 
introdução de uma disposição que 
possibilite que o detentor das mercadorias 
se pronuncie antes de a administração 
aduaneira tomar uma decisão suscetível de 
o afetar.

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual, as 
condições em que as autoridades 
aduaneiras devem prestar informação sobre 
as remessas aos titulares de direitos e as 
condições de aplicação do procedimento 
que permite a destruição de mercadorias 
sob controlo aduaneiro por suspeita de 
violação de direitos de propriedade 
intelectual. Sempre que as autoridades 
aduaneiras adotarem ações na sequência 
do deferimento de um pedido, afigura-se 
também apropriado introduzir uma 
disposição que possibilite que o detentor 
das mercadorias se pronuncie antes de a 
administração aduaneira suspender a 
autorização de saída ou de detenção de 
mercadorias sobre as quais recaia a 
suspeita de violação dos direitos de 
propriedade intelectual que não sejam 
mercadorias de contrafação nem 
mercadorias-pirata, na medida em que 
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual.

Or. en

(ver alteração ao n.° 3 do artigo 16.°).

Justificação

Na maior parte dos casos, a ação aduaneira assenta em suspeitas claras e poderá vir a 
justificar-se. O direito a ser ouvido deve, por isso, circunscrever-se a mercadorias que não 
sejam de contrafação ou a mercadorias-pirata, na medida em que poderá ser difícil 
determinar mediante simples exame visual das autoridades aduaneiras se houve violação de 
um direito de propriedade intelectual, bem como a casos em que as autoridades aduaneiras 
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atuem na sequência do deferimento de um pedido em relação ao qual os interesses 
antagónicos das partes afetadas possam assumir pertinência.

Alteração 88
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual, as 
condições em que as autoridades 
aduaneiras devem prestar informação sobre 
as remessas aos titulares de direitos, as 
condições de aplicação do procedimento 
que permite a destruição de mercadorias 
sob controlo aduaneiro por suspeita de 
violação de direitos de propriedade 
intelectual que não sejam mercadorias de
contrafação e mercadorias-pirata e a 
introdução de uma disposição que 
possibilite que o detentor das mercadorias 
se pronuncie antes de a administração 
aduaneira tomar uma decisão suscetível 
de o afetar.

(15) Para uma maior clareza jurídica, e a 
fim de proteger os interesses dos 
comerciantes idóneos do eventual uso 
abusivo de disposições relativas ao 
controlo nas fronteiras do cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual, afigura-
se adequado alterar os prazos para retenção 
de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual 
pertinente, as condições em que as 
autoridades aduaneiras devem prestar 
informação sobre as remessas aos titulares 
de direitos e as condições de aplicação do 
procedimento que permite a destruição de 
mercadorias sob controlo aduaneiro.

Or. en

Alteração 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir 
do momento em que estas são enviadas 
pelas autoridades aduaneiras, a fim de 
assegurar a harmonização de todos os 
prazos de notificações comunicadas às 
partes interessadas. O prazo para exercer 
o direito de ser ouvido antes da adoção de 
uma decisão negativa deve ser de três dias 
úteis, se os titulares das decisões de 
aceitação de pedidos de intervenção 
tiverem voluntariamente solicitado às 
autoridades aduaneiras que intervenham 
e se os declarantes ou detentores das 
mercadorias tiverem conhecimento da 
situação específica das suas mercadorias 
quando estas estejam sob controlo 
aduaneiro. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, é conveniente 
que fique previsto o direito de ser ouvido 
antes da adoção de qualquer decisão pelas 
autoridades aduaneiras.

Or. fr
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Justificação

O consumidor final não está ao corrente das formalidades aduaneiras e deve ser protegido 
pelo estabelecimento de um direito de ser ouvido antes da adoção de qualquer decisão pelas 
autoridades aduaneiras.

Alteração 90
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são enviadas pelas 
autoridades aduaneiras, a fim de 
assegurar a harmonização de todos os 
prazos de notificações comunicadas às 
partes interessadas. O prazo para exercer o
direito de ser ouvido antes da adoção de 
uma decisão negativa deve ser de três dias 
úteis, se os titulares das decisões de 
aceitação de pedidos de intervenção 
tiverem voluntariamente solicitado às 
autoridades aduaneiras que intervenham e 
se os declarantes ou detentores das 
mercadorias tiverem conhecimento da 
situação específica das suas mercadorias 

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são recebidas. O 
prazo para exercer o direito de ser ouvido 
antes da adoção de uma decisão negativa 
deve ser de três dias úteis após a receção, 
se os titulares das decisões de aceitação de 
pedidos de intervenção tiverem 
voluntariamente solicitado às autoridades 
aduaneiras que intervenham e se os 
declarantes ou detentores das mercadorias 
tiverem conhecimento da situação 
específica das suas mercadorias quando 
estas estejam sob controlo aduaneiro. No 
caso do procedimento específico para 
pequenas remessas, quando os 
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quando estas estejam sob controlo 
aduaneiro. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 91
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
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presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são enviadas pelas 
autoridades aduaneiras, a fim de assegurar 
a harmonização de todos os prazos de 
notificações comunicadas às partes 
interessadas. O prazo para exercer o direito 
de ser ouvido antes da adoção de uma 
decisão negativa deve ser de três dias úteis, 
se os titulares das decisões de aceitação de 
pedidos de intervenção tiverem 
voluntariamente solicitado às autoridades 
aduaneiras que intervenham e se os 
declarantes ou detentores das mercadorias 
tiverem conhecimento da situação 
específica das suas mercadorias quando 
estas estejam sob controlo aduaneiro. No 
caso do procedimento específico para 
pequenas remessas, quando os 
consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são enviadas pelas 
autoridades aduaneiras, a fim de assegurar 
a harmonização de todos os prazos de 
notificações comunicadas às partes 
interessadas. O prazo para exercer o direito 
de ser ouvido antes da adoção de uma 
decisão negativa deve ser de três dias úteis, 
se os titulares das decisões de aceitação de 
pedidos de intervenção tiverem 
voluntariamente solicitado às autoridades 
aduaneiras que intervenham e se os 
declarantes ou detentores das mercadorias 
tiverem conhecimento da situação 
específica das suas mercadorias quando 
estas estejam sob controlo aduaneiro. No 
caso do procedimento específico para 
pequenas remessas, quando os 
consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado. Ao 
considerar a carga de trabalho potencial 
resultante do controlo do respeito dos 
direitos de propriedade intelectual 
imposta pelo presente regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem dar 
preferência ao tratamento de grandes 
remessas.

Or. en

Alteração 92
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
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autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são enviadas pelas 
autoridades aduaneiras, a fim de assegurar 
a harmonização de todos os prazos de 
notificações comunicadas às partes
interessadas. O prazo para exercer o direito 
de ser ouvido antes da adoção de uma 
decisão negativa deve ser de três dias 
úteis, se os titulares das decisões de 
aceitação de pedidos de intervenção 
tiverem voluntariamente solicitado às 
autoridades aduaneiras que intervenham e 
se os declarantes ou detentores das 
mercadorias tiverem conhecimento da 
situação específica das suas mercadorias 
quando estas estejam sob controlo 
aduaneiro. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir do 
momento em que estas são enviadas pelas 
autoridades aduaneiras, a fim de assegurar 
a harmonização de todos os prazos de 
notificações comunicadas às partes 
interessadas. O prazo para exercer o direito 
de ser ouvido antes da suspensão da saída 
ou da retenção das mercadorias de 
contrafação ou mercadorias-pirata deve 
ser de três dias úteis, se os titulares das 
decisões de aceitação de pedidos de 
intervenção tiverem voluntariamente 
solicitado às autoridades aduaneiras que 
intervenham e se os declarantes ou 
detentores das mercadorias tiverem 
conhecimento da situação específica das 
suas mercadorias quando estas estejam sob 
controlo aduaneiro. No caso do 
procedimento específico para pequenas 
remessas, quando os consumidores possam 
ser diretamente afetados e não se possa 
esperar que tenham o mesmo nível de 
diligência que outros operadores 
económicos que habitualmente participam 
no cumprimento das formalidades 
aduaneiras, o direito a ser auscultado deve 
ser concedido em relação a todos os tipos 
de mercadorias e o prazo aplicável a esse 
direito deve ser significativamente
alargado.

Or. en



AM\890182PT.doc 29/122 PE480.583v02-00

PT

(ver alteração ao n.° 3 do artigo 16.°).

Justificação

Na maior parte dos casos, a ação aduaneira assenta em suspeitas claras, que poderão vir a  
justificar-se. O direito a ser ouvido deve, por isso, circunscrever-se a mercadorias que não 
sejam de contrafação ou a mercadorias-pirata, na medida em que poderá ser difícil 
determinar mediante simples exame visual das autoridades aduaneiras se houve violação de 
um direito de propriedade intelectual, bem como a casos em que as autoridades aduaneiras 
atuem na sequência do deferimento de um pedido em relação ao qual os interesses 
antagónicos das partes afetadas possam assumir pertinência.

Alteração 93
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. Os prazos previstos no 
presente regulamento para as notificações 
requeridas deverão ser contados a partir 
do momento em que estas são enviadas 
pelas autoridades aduaneiras, a fim de 
assegurar a harmonização de todos os 
prazos de notificações comunicadas às 
partes interessadas. O prazo para exercer 
o direito de ser ouvido antes da adoção de 
uma decisão negativa deve ser de três dias 
úteis, se os titulares das decisões de 

(16) Tendo em conta o caráter provisório e 
preventivo das medidas adotadas pelas 
autoridades aduaneiras neste domínio e os 
interesses antagónicos das partes 
abrangidas pelas medidas, alguns aspetos 
dos procedimentos deveriam ser adaptados, 
de modo a garantir a correta aplicação do 
regulamento e, simultaneamente, o respeito 
pelos direitos das partes interessadas. 
Assim, no que se refere às várias 
notificações previstas pelo regulamento, as 
autoridades aduaneiras devem designar a 
pessoa mais adequada, com base nos 
documentos relativos ao regime aduaneiro 
ou à situação em que se encontrem as 
mercadorias. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, dever-se-á 
estabelecer o direito de ser 
atempadamente informado, em prazo 
razoável, da base jurídica para as medidas 
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aceitação de pedidos de intervenção 
tiverem voluntariamente solicitado às 
autoridades aduaneiras que intervenham 
e se os declarantes ou detentores das 
mercadorias tiverem conhecimento da 
situação específica das suas mercadorias 
quando estas estejam sob controlo 
aduaneiro. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando
os consumidores possam ser diretamente 
afetados e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

tomadas pelas autoridades aduaneiras, 
bem como o direito de ser ouvido antes de 
as autoridades aduaneiras tomarem uma 
decisão negativa.

Or. en

Alteração 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As autoridades aduaneiras que 
recebam um pedido de intervenção podem 
suspender a autorização de saída ou 
proceder à retenção das mercadorias 
provenientes de um país terceiro e 
colocadas sob um regime suspensivo, 
desde que disponham de indícios 
suficientes que permitam suspeitar da 
existência de uma violação de um direito 
de propriedade intelectual.

Or. fr

Justificação

Convém alterar a proposta inicial da Comissão, especificando melhor o texto com base num 
acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-446/09 e C-495/09. 
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Alteração 95
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União.

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União. No que 
concerne a produtos perigosos e, em 
particular, aos medicamentos falsificados, 
tal como definidos na Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2011, que altera a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, para impedir a 
introdução, na cadeia de abastecimento 
legal, de medicamentos falsificados1, as 
autoridades aduaneiras da União devem 
estar em condições de remeter para outras 
disposições da legislação da União e, em 
particular, para medidas previstas na 
Diretiva 2011/62/UE. A Comissão deve 
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analisar, no prazo de 18 meses após a 
adoção do presente regulamento, a 
eficácia das atuais medidas aduaneiras 
destinadas a combater medicamentos 
falsificados e a propor, se necessário, 
alterações legislativas.
_____________
1 JO L 174 de 1.7.2011, p. 74.

Or. en

Justificação

A fim de lutar contra os medicamentos falsificados e de reforçar a segurança dos cidadãos, 
não entravando o acesso aos medicamentos genéricos, é necessário racionalizar a eficácia 
das medidas aduaneiras aplicáveis a medicamentos falsificados.

Alteração 96
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
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existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União.

existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta o 
risco de desvio dessas mercadorias com 
vista à sua comercialização na União.

Or. en

Alteração 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União.

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. Sem prejuízo 
da Diretiva 2011/62/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2011, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
que estabelece um código comunitário 
relativo aos medicamentos para uso 
humano, para impedir a introdução na 
cadeia de abastecimento legal, de 
medicamentos falsificados1, no que se 
refere aos medicamentos, cuja passagem 
no território da União Europeia, com ou 
sem transbordo, depósito, fracionamento 
da carga ou alterações no modo ou meio de 
transporte constitua apenas uma parte de 
um trajeto completo que se inicie e termine 
fora do território aduaneiro da União, as 
autoridades aduaneiras devem, quando 
considerarem existir um risco de violação 
dos direitos de propriedade intelectual, ter 
em conta qualquer probabilidade de desvio 



PE480.583v02-00 34/122 AM\890182PT.doc

PT

dessas mercadorias com vista à sua 
comercialização na União. No prazo de 
dois anos a contar da data de adoção do 
presente regulamento, a Comissão 
analisará a eficácia das ações aduaneiras 
destinadas a combater os medicamentos 
falsificados.  
_______________
1 JO L 174 de 1.7.2011, p. 74. 

Or. fr

Alteração 98
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União.

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras não devem, de modo algum,
interferir nos direitos de acesso a 
medicamentos por parte de países 
terceiros.
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Or. en

Alteração 99
Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem, quando considerarem 
existir um risco de violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ter em conta 
qualquer probabilidade de desvio dessas 
mercadorias com vista à sua 
comercialização na União.

(17) Nos termos da «Declaração sobre o 
Acordo TRIPS e a Saúde Pública», 
adotados na conferência ministerial da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
em Doha, em 14 de novembro de 2001, o 
referido acordo pode e deve ser 
interpretado e aplicado por forma a 
contemplar o direito dos membros da OMC 
de protegerem a saúde pública e, 
nomeadamente, de promoverem o acesso 
de todos aos medicamentos. No que se 
refere em especial aos medicamentos, cuja 
passagem no território da União Europeia, 
com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte constitua 
apenas uma parte de um trajeto completo 
que se inicie e termine fora do território 
aduaneiro da União, as autoridades 
aduaneiras devem assegurar-se de que 
todas as medidas que tomam são 
conformes aos compromissos 
internacionais da União. Em particular, 
não deve ser autorizada qualquer 
detenção de medicamentos genéricos se 
não houver elementos de prova claros e 
convincentes de entrada prevista iminente 
no mercado da União, nomeadamente a 
venda e consumo na União.

Or. en

Alteração 100
Anna Hedh
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Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Ao determinar o risco de desvio 
para o mercado da União de mercadorias 
em trânsito que o titular de direitos tenha 
identificado como contrafação ou que 
violem direitos de propriedade intelectual, 
deve caber ao declarante, ao titular ou ao 
detentor das mercadorias o ónus da prova 
em relação ao destino final das 
mercadorias. Deve partir-se do princípio 
de que o destino final das mercadorias é o 
mercado da União na ausência de 
elementos de prova claros e convincentes 
em contrário fornecidos pelo declarante, 
pelo titular ou pelo detentor das 
mercadorias.

Or. en

Alteração 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de reforçar a luta contra as 
violações dos direitos de propriedade 
intelectual, o Observatório Europeu da 
Contrafação e da Pirataria deveria 
desempenhar um papel mais importante, 
fornecendo as informações úteis às 
autoridades aduaneiras no sentido de 
garantir a celeridade e a eficácia das suas 
intervenções. 

Or. fr
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Alteração 102
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) No que concerne a produtos 
perigosos e, em particular, aos 
medicamentos falsificados, tal como 
definidos na Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de
2011, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
que estabelece um código comunitário 
relativo aos medicamentos para uso 
humano, para impedir a introdução, na 
cadeia de abastecimento legal, de 
medicamentos falsificados1, as 
autoridades aduaneiras da União devem 
basear-se noutras disposições da 
legislação da União e, em particular, nas 
medidas previstas na Diretiva 
2011/62/UE. Até...*, a Comissão deve 
analisar a eficácia das atuais medidas 
aduaneiras destinadas a combater o 
comércio de medicamentos falsificados e 
a propor, se necessário, alterações 
legislativas.
_______________
1 JO L 174 de 1.7.2011, p. 74.
*JO: inserir data correspondente a 
dezoito meses após a data de aprovação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 103
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-B) Os medicamentos que ostentem 
uma marca ou uma denominação 
comercial falsas falsificam a sua origem e 
o nível de qualidade e, logo, são 
medicamentos falsificados na aceção da 
Diretiva 2011/62/UE. Cumpre adotar 
medidas adequadas para evitar que tais 
produtos e outros produtos sanitários que 
ostentem uma marca ou uma 
denominação comercial falsas cheguem 
aos doentes e consumidores na União. 
Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório para destacar as medidas que 
tenciona tomar nos termos da Diretiva 
2011/62/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2011, que 
altera a Diretiva 2001/83/CE que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, para 
impedir a introdução na cadeia de 
abastecimento legal, de medicamentos 
falsificados1.
______________
1 JO L 174 de 1.7.2011, p. 74.
*JO: inserir data correspondente a: 24 
meses a contar da data de aprovação do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os medicamentos de contrafação e outros produtos sanitários são portadores de graves 
riscos para a saúde dos doentes e devem ser confiscados independentemente do seu país de 
destino. As autoridades aduaneiras devem manter as suas atuais competências de intervenção 
em caso de medicamentos de contrafação em todas as situações em que as mercadorias 
falsificadas sejam objeto de controlo aduaneiro e não apenas nos casos em que essas 
mercadorias tenham sido declaradas para importação. Este procedimento deve aplicar-se a 
mercadorias de contrafação em trânsito e não deve entravar o comércio legítimo de 
medicamentos genéricos dos fabricantes para venda legal a consumidores fora (ou através) 
da UE.
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Alteração 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que as autoridades aduaneiras só 
intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, tal 
não deve impedir o titular da decisão de
tentar obter uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa. 
Os custos e prejuízos suportados por 
pessoas diferentes das administrações 
aduaneiras como resultado de uma 
intervenção das autoridades aduaneiras, 
quando as mercadorias sejam retidas na 
sequência de um pedido de um terceiro por 
motivos ligados à propriedade intelectual 
devem ser regidos pela legislação 
específica aplicável a cada caso concreto.

(20) Dado que as autoridades aduaneiras só 
intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, o 
titular da decisão deverá ter o direito de
exigir uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa, 
tais como certos intermediários como, por 
exemplo, os transportadores. Os custos e 
prejuízos suportados por pessoas diferentes 
das administrações aduaneiras como 
resultado de uma intervenção das 
autoridades aduaneiras, quando as 
mercadorias sejam retidas na sequência de 
um pedido de um terceiro por motivos 
ligados à propriedade intelectual devem ser 
regidos pela legislação específica aplicável 
a cada caso concreto.

Or. fr

Alteração 105
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que as autoridades aduaneiras só (20) Dado que as autoridades aduaneiras só 
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intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, tal 
não deve impedir o titular da decisão de 
tentar obter uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa. 
Os custos e prejuízos suportados por 
pessoas diferentes das administrações 
aduaneiras como resultado de uma 
intervenção das autoridades aduaneiras, 
quando as mercadorias sejam retidas na 
sequência de um pedido de um terceiro por 
motivos ligados à propriedade intelectual 
deve ser regido pela legislação específica 
aplicável a cada caso concreto.

intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, tal 
não deve impedir o titular da decisão de 
tentar obter uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas, incluindo 
intermediários como transportadores ou 
expedidores, que possam ser consideradas 
responsáveis, nos termos da legislação do 
Estado-Membro em causa. Os custos e 
prejuízos suportados por pessoas diferentes 
das administrações aduaneiras como 
resultado de uma intervenção das 
autoridades aduaneiras, quando as 
mercadorias sejam retidas na sequência de 
um pedido de um terceiro por motivos 
ligados à propriedade intelectual deve ser 
regido pela legislação específica aplicável 
a cada caso concreto.

Or. en

Alteração 106
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Dado que as autoridades aduaneiras só
intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, tal 

(20) Dado que as autoridades aduaneiras só 
intervêm mediante pedido prévio, é 
conveniente estabelecer que o titular da 
decisão de aceitação de um pedido de 
intervenção pelas autoridades aduaneiras 
tenha de reembolsar a totalidade dos custos 
suportados pelas referidas autoridades 
relativos à sua intervenção para fazer 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual daquele titular. No entanto, tal 



AM\890182PT.doc 41/122 PE480.583v02-00

PT

não deve impedir o titular da decisão de 
tentar obter uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa. 
Os custos e prejuízos suportados por 
pessoas diferentes das administrações 
aduaneiras como resultado de uma 
intervenção das autoridades aduaneiras, 
quando as mercadorias sejam retidas na 
sequência de um pedido de um terceiro por 
motivos ligados à propriedade intelectual 
deve ser regido pela legislação específica 
aplicável a cada caso concreto.

não deve impedir o titular da decisão de 
tentar obter uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa. 
No entanto, as empresas de transportes 
devem, em certas circunstâncias, ser 
diretamente responsabilizadas por todas 
as despesas razoavelmente efetuadas pelas 
autoridades aduaneiras e pelos detentores 
dos direitos na aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual. Os custos e 
prejuízos suportados por pessoas diferentes 
das administrações aduaneiras como 
resultado de uma intervenção das 
autoridades aduaneiras, quando as 
mercadorias sejam retidas na sequência de 
um pedido de um terceiro por motivos 
ligados à propriedade intelectual deve ser 
regido pela legislação específica aplicável 
a cada caso concreto.

Or. de

Justificação

Involuntariamente, as empresas de transportes desempenham um papel central na 
importação de mercadorias ilegais e de contrafação para a UE. Não se pode exigir que sejam 
elas a proceder à descoberta de tais mercadorias. Mas elas podem, no entanto, contribuir 
para proteger a UE da importação desse género de bens, caso sejam informadas, na fase 
preparatória de uma encomenda, de todas as anteriores infrações comerciais cometidas pelo 
destinatário das mercadorias que transportam.

Alteração 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem 
instaurar um sistema harmonizado de 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, a fim de reforçar a coerência 
e a coordenação das atividades de 
prevenção e repressão das violações dos 
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direitos de propriedade intelectual e de 
proteger eficazmente os consumidores da 
União.

Or. it

Alteração 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os seguintes elementos da base de 
dados devem ser definidos na legislação 
da União: a entidade que irá controlar e 
gerir a base de dados e a entidade 
encarregada de garantir a segurança do 
tratamento dos dados constantes da base 
de dados. A introdução de qualquer tipo 
de eventual interoperabilidade ou 
intercâmbio deve reger-se antes de mais 
pelo princípio de limitação da finalidade, 
nomeadamente o princípio de que os 
dados devem ser usados para os efeitos 
previstos aquando da criação de base de 
dados, não devendo ser autorizado 
nenhum outro intercâmbio ou 
interconexão que não se insira neste 
objetivo.

Or. en

Alteração 109
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros fazem face a 
recursos cada vez mais limitados no 
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domínio aduaneiro. Além disso, qualquer 
novo regulamento não deve traduzir-se 
em ónus financeiros adicionais para as 
autoridades nacionais. Deve ser apoiada a 
promoção de novas tecnologias e 
estratégias de gestão de risco para 
maximizar os recursos à disposição das 
autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 110
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente Regulamento define as 
condições e os procedimentos para a 
intervenção das autoridades aduaneiras 
quando mercadorias suspeitas de violarem 
um direito de propriedade intelectual 
estejam, ou devessem estar, sujeitas a 
controlo aduaneiro no território aduaneiro 
da União.

1. O presente Regulamento define as 
condições e os procedimentos para a 
intervenção das autoridades aduaneiras 
quando mercadorias suspeitas de violarem 
direitos de propriedade intelectual 
específicos definidos no artigo 2.º estejam, 
ou devessem estar, sujeitas a controlo 
aduaneiro no território aduaneiro da União.

Or. en

Alteração 111
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não se 
aplica a mercadorias em trânsito, ou seja 
produtos que passam no território da 
União com ou sem transbordo, depósito, 
fracionamento da carga ou alterações no 
modo ou meio de transporte, em relação 



PE480.583v02-00 44/122 AM\890182PT.doc

PT

aos quais o trânsito através da União 
constitua apenas uma parte de um trajeto 
completo que se inicie e termine fora do 
território aduaneiro da União.

Or. en

Alteração 112
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento não é aplicável 
às mercadorias sem caráter comercial que 
façam parte da bagagem pessoal dos 
viajantes.

4. O presente regulamento não é aplicável 
às mercadorias sem caráter comercial que 
façam parte da bagagem pessoal dos 
viajantes, a menos que existam indicações 
materiais que indiciem serem essas 
mercadorias objeto de tráfico comercial.

Or. en

Alteração 113
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento não é aplicável 
às mercadorias sem caráter comercial que 
façam parte da bagagem pessoal dos 
viajantes.

4. O presente regulamento não é aplicável 
à bagagem pessoal de um viajante quando 
contiver mercadorias sem caráter 
comercial, que não excedam os limites 
fixados da franquia aduaneira, e quando 
não existam indicações materiais que 
indiciem serem essas mercadorias objeto 
de tráfico comercial.

Or. en
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Alteração 114
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.5

Texto da Comissão Alteração

1.5 Uma patente, na aceção da legislação 
de um Estado Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 115
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.6

Texto da Comissão Alteração

1.6 Um certificado complementar de 
proteção para os medicamentos, na 
aceção do Regulamento (CE) n.º 469/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho,

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.7

Texto da Comissão Alteração

1.7 Um certificado complementar de 
proteção para os produtos 
fitofarmacêuticos, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1610/96 do 
Parlamento Europeu e do Conselho,

Suprimido

Or. en
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Alteração 117
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.9

Texto da Comissão Alteração

1.9 Um regime comunitário de proteção 
das variedades vegetais, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 2100/94 do 
Conselho,

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.9

Texto da Comissão Alteração

1.9 Um regime comunitário de proteção 
das variedades vegetais, na aceção da 
legislação de um Estado Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 119
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.10

Texto da Comissão Alteração

1.10 Uma topografia de um produto 
semicondutor, na aceção da legislação de 
um Estado Membro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 120
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.11

Texto da Comissão Alteração

1.11 Um modelo de utilidade, na aceção 
da legislação de um Estado Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 121
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1.11

Texto da Comissão Alteração

1.11. Um modelo de utilidade, na aceção 
da legislação de um Estado Membro;

1.11.Um modelo de utilidade, desde que 
protegido como direito exclusivo de 
propriedade intelectual pela legislação de 
um Estado-Membro;

Or. sv

Alteração 122
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.12

Texto da Comissão Alteração

1.12 Uma designação comercial desde que 
protegida como direito exclusivo de 
propriedade intelectual pela legislação de 
um Estado-Membro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 123
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.13

Texto da Comissão Alteração

1.13 Qualquer outro direito consagrado 
como direito exclusivo de propriedade 
intelectual pela legislação da União.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente disposição destina-se a cobrir quaisquer direitos exclusivos adicionais, 
constituindo assim um eventual alargamento do domínio protegido. Não é possível saber 
antecipadamente os direitos que, no futuro, podem ser objeto do regulamento proposto, pelo 
que não é possível avaliar se são adequados para intervenção aduaneira ou não.

Alteração 124
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 1.13

Texto da Comissão Alteração

1.13 Qualquer outro direito consagrado 
como direito exclusivo de propriedade 
intelectual pela legislação da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3 – ponto 3.2
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Texto da Comissão Alteração

3.2 Um desenho ou modelo registado num 
Estado-Membro;

3.2 Um desenho ou modelo registado num 
Estado-Membro ou num organismo 
multinacional, como o Instituto Benelux 
da Propriedade Intelectual;

Or. en

Alteração 126
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

5.1 Mercadorias que violem uma marca 
comercial e em que tenha sido aposta sem 
autorização uma marca idêntica à marca 
validamente registada para o mesmo tipo 
de mercadorias ou que não possa 
distinguir-se nos seus aspetos essenciais 
dessa marca;

Or. en

Justificação

Simplificação da interpretação jurídica do texto.

Alteração 127
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1. Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 

5.1. Mercadorias que tenham sido objeto 
de uma violação de uma marca comercial 
no Estado-Membro onde as mercadorias 
de encontram e em que tenha sido aposta 
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registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

sem autorização uma marca idêntica à 
marca validamente registada para o mesmo 
tipo de mercadorias ou que não possa 
distinguir-se nos seus aspetos essenciais 
dessa marca;

Or. sv

Justificação

Convém clarificar que o que está em causa é uma violação que requer medidas aduaneiras, 
ou seja, que não se trata de uma "ficção da produção".

Alteração 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

5.1 Mercadorias, incluindo a sua 
embalagem ou acondicionamento, que 
sejam objeto de uma ação que viola de uma 
marca comercial e em que tenha sido
aposto sem autorização um sinal idêntico à 
marca validamente registada para o mesmo 
tipo de mercadorias para as quais a marca 
se encontra registada ou que não possa 
distinguir-se nos seus aspetos essenciais 
dessa marca;

Or. fr

Alteração 129
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 

5.1 Mercadorias que violem uma marca 
comercial e em que tenha sido aposta sem 
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em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

autorização uma marca idêntica à marca 
validamente registada para o mesmo tipo 
de mercadorias ou que não possa 
distinguir-se nos seus aspetos essenciais 
dessa marca;

Or. en

Alteração 130
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

5.1 Mercadorias, incluindo embalagens,
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias, ou que não possa distinguir-
-se nos seus aspetos essenciais dessa 
marca, e que, consequentemente, 
infrinjam os direitos do titular ao abrigo 
da legislação nacional do Estado de 
importação;

Or. de

Justificação

A presente alteração harmoniza o texto com a definição de produtos de contrafação constante 
do artigo 51.º da Convenção TRIPS.

Alteração 131
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização 

5.1 Quaisquer mercadorias, incluindo a 
embalagem, nas quais tenha sido aposta 
sem autorização uma marca idêntica à 
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uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

marca validamente registada para o mesmo 
tipo de mercadorias ou que não possa 
distinguir-se nos seus aspetos essenciais 
dessa marca e que, por esse motivo, viola 
os direitos do titular da marca em questão 
no país de importação;

Or. en

Alteração 132
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

5.1 Mercadorias, incluindo o seu 
acondicionamento, qualquer outro sinal 
de marca (logótipo, etiqueta, autocolante, 
prospeto, folheto de instruções, 
documento de garantia com o sinal em 
questão), mesmo quando apresentado 
separadamente, e as embalagens, que 
sejam objeto de uma ação que viola de uma 
marca comercial e em que tenha sido 
aposta sem autorização uma marca idêntica 
à marca validamente registada para o 
mesmo tipo de mercadorias ou que não 
possa distinguir-se nos seus aspetos 
essenciais dessa marca;

Or. fr

Alteração 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1-A. Qualquer embalagem, etiqueta, 
autocolante, prospeto, folheto de 
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instruções, documento de garantia e 
qualquer outro elemento semelhante, 
mesmo quando apresentados 
separadamente, que sejam objeto de uma 
ação que viola uma marca comercial e 
que incorporam um sinal idêntico a uma 
marca validamente registada, ou que não 
possa distinguir-se nos seus aspetos 
essenciais dessa marca, para uma 
utilização, para o mesmo tipo de 
mercadorias, idêntica à utilização para a 
qual esta marca foi registada;

Or. fr

Alteração 134
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.2

Texto da Comissão Alteração

5.2 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola uma indicação geográfica e 
em que tenha sido aposta uma designação 
ou termo protegidos relativamente a essa 
indicação geográfica ou que sejam 
descritas por essa designação ou esse termo 
protegidos;

5.2 Mercadorias que violam uma indicação 
geográfica e em que tenha sido aposta uma 
designação ou termo protegidos 
relativamente a essa indicação geográfica 
ou que sejam descritas por essa designação 
ou esse termo protegidos;

Or. en

Justificação

Simplificação da interpretação jurídica do texto.

Alteração 135
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5.2
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Texto da Comissão Alteração

5.2. Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola uma indicação geográfica e 
em que tenha sido aposta uma designação 
ou termo protegidos relativamente a essa 
indicação geográfica ou que sejam 
descritas por essa designação ou esse termo 
protegidos;

5.2. Mercadorias que tenham sido objeto 
de uma violação de uma indicação 
geográfica no Estado-Membro onde as 
mercadorias de encontram e em que tenha 
sido aposta uma designação ou termo 
protegidos relativamente a essa indicação 
geográfica ou que sejam descritas por essa 
designação ou esse termo protegidos;

Or. sv

Justificação

Convém clarificar que o que está em causa é uma violação que requer medidas aduaneiras, 
ou seja, que não se trata de uma "ficção da produção".

Alteração 136
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – ponto 5.2

Texto da Comissão Alteração

5.2 Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola uma indicação geográfica e 
em que tenha sido aposta uma designação 
ou termo protegidos relativamente a essa 
indicação geográfica ou que sejam 
descritas por essa designação ou esse termo 
protegidos;

5.2 Mercadorias que violam uma indicação 
geográfica e em que tenha sido aposta uma 
designação ou termo protegidos 
relativamente a essa indicação geográfica 
ou que sejam descritas por essa designação 
ou esse termo protegidos;

Or. en

Alteração 137
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

6. «Mercadorias-pirata», mercadorias que 
sejam objeto de uma ação que viola um 
direito de autor ou direitos conexos ou de 
um desenho ou modelo e que sejam ou 
incluam cópias fabricadas sem o 
consentimento do titular de um direito de 
autor ou direitos conexos ou do referido 
desenho ou modelo, registado ou não, ou 
de uma pessoa autorizada pelo referido 
titular no país de produção;

6. «Mercadorias-pirata», mercadorias que 
tenham sido objeto de uma violação de um 
direito de autor ou direitos conexos ou de 
um desenho ou modelo no Estado-
Membro onde as mercadorias de 
encontram e que sejam ou incluam cópias 
fabricadas sem o consentimento do titular 
de um direito de autor ou direitos conexos 
ou do referido desenho ou modelo, 
registado ou não, ou de uma pessoa 
autorizada pelo referido titular no país de 
produção;

Or. sv

Justificação

Convém clarificar que o que está em causa é uma violação que requer medidas aduaneiras, 
ou seja, que não se trata de uma "ficção da produção".

Alteração 138
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

6. «Mercadorias-pirata», mercadorias que 
sejam objeto de uma ação que viola um
direito de autor ou direitos conexos ou de 
um desenho ou modelo e que sejam ou 
incluam cópias fabricadas sem o 
consentimento do titular de um direito de 
autor ou direitos conexos ou do referido 
desenho ou modelo, registado ou não, ou 
de uma pessoa autorizada pelo referido 
titular no país de produção;

6. «mercadorias pirateadas em desrespeito 
do direito de autor», qualquer mercadoria
que seja uma cópia feita sem o 
consentimento do titular do direito no país 
de produção e que seja feita direta ou 
indiretamente a partir de um artigo,
sempre que a realização dessa cópia 
constitua uma infração de um direito de 
autor ou direitos conexos nos termos da 
legislação do país de importação.

Or. en
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Alteração 139
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam 
provas suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam 
motivos razoáveis que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

Or. en

Alteração 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam
provas suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam
indícios suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

Or. fr

Justificação

É impossível ter suspeitas de que as mercadorias violam um direito de propriedade 
intelectual e, simultaneamente, exigir a existência de provas suficientes.

Alteração 141
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam 
provas suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual», 
mercadorias em relação às quais existam 
indicações suficientes com base nos 
procedimentos legais aplicáveis que 
permitam às autoridades aduaneiras 
concluir que, prima facie, no 
Estado-Membro em que as mercadorias se 
encontram estas são:

Or. en

Alteração 142
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.1

Texto da Comissão Alteração

7.1 Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro;

7.1 Mercadorias que violam um direito de 
propriedade intelectual em conformidade 
com a legislação da União ou desse 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Simplificação da interpretação jurídica do texto.

Alteração 143
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.1
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Texto da Comissão Alteração

7.1 Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro;

7.1 Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
no Estado-Membro onde as mercadorias 
forem encontradas;

Or. en

Alteração 144
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.1

Texto da Comissão Alteração

7.1 Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro;

7.1 Mercadorias que violam um direito de 
propriedade intelectual em conformidade 
com a legislação da União ou desse 
Estado-Membro ou a dos países de origem 
ou destino das mercadorias;

Or. en

Alteração 145
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.1

Texto da Comissão Alteração

7.1 Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro;

7.1 Mercadorias apresentadas sob uma 
marca de contrafação ou mercadorias 
pirateadas em desrespeito do direito de 
autor que são objeto de uma ação em 
conformidade com a legislação da União 
ou desse Estado-Membro;

Or. en



AM\890182PT.doc 59/122 PE480.583v02-00

PT

Alteração 146
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.2

Texto da Comissão Alteração

7.2 Dispositivos, produtos ou componentes 
destinados a contornar qualquer 
tecnologia, dispositivo ou componente que, 
no contexto normal do seu funcionamento, 
impeça ou restrinja os atos relativos a 
obras não autorizados pelo titular dos
direitos de autor ou de qualquer direito 
conexo aos direitos de autor e que violem 
um direito de propriedade intelectual 
protegido pela legislação desse 
Estado-Membro;

7.2 Dispositivos, produtos ou componentes 
específicos concebidos para contornar as 
medidas de proteção de caráter 
tecnológico (TPM) em qualquer 
tecnologia, dispositivo ou componente que, 
no contexto normal do seu funcionamento, 
executem atos relativos a obras protegidas 
por direitos de autor ou qualquer direito 
conexo aos direitos de autor e que violem 
um direito de propriedade intelectual 
protegido pela legislação desse 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 147
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – ponto 7.3

Texto da Comissão Alteração

7.3 Qualquer molde ou matriz 
especificamente concebido ou adaptado 
para o fabrico de mercadorias que violem 
um direito de propriedade intelectual, no 
caso de esses moldes ou matrizes violarem 
os direitos do titular do direito nos termos 
da legislação da União ou desse Estado-
Membro;

7.3 Qualquer molde ou matriz 
especificamente concebido ou adaptado 
para o fabrico de mercadorias que violem 
um direito de propriedade intelectual, no 
caso de esses moldes ou matrizes violarem 
os direitos do titular do direito no
Estado-Membro onde as mercadorias 
forem encontradas;

Or. en

Alteração 148
Małgorzata Handzlik
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. “Pequena remessa”, uma pequena 
embalagem individual com um peso até 
2 kg ou que não contenha mais de cinco 
objetos;

Or. pl

Justificação

A definição de “pequena remessa” é um elemento importante do presente regulamento. As 
autoridades aduaneiras já classificam as remessas com base no seu peso e também têm em 
conta o número de objetos nelas contidos. O mais fácil seria basear a classificação no peso 
bruto, isto é, o peso dos objetos contidos na embalagem mais o peso da própria embalagem 
(excluindo quaisquer recipientes ou equipamento usado para fins de transporte). Tal 
definição seria simples de aplicar na prática.

Alteração 149
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12 

Texto da Comissão Alteração

12. «Detentor das mercadorias», o 
proprietário das mercadorias ou o titular de 
um direito equivalente sobre as mesmas ou 
que sobre elas exerça um controlo físico;

12. «Detentor das mercadorias», o 
proprietário das mercadorias ou o titular de 
um direito equivalente sobre as mesmas;

Or. en

Justificação

Alargar a definição de forma a abranger os intermediários irá criar responsabilidades com 
consequências potencialmente prejudiciais para as infraestruturas disponíveis.

Alteração 150
Emma McClarkin
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12 

Texto da Comissão Alteração

12. «Detentor das mercadorias», o 
proprietário das mercadorias ou o titular de 
um direito equivalente sobre as mesmas ou 
que sobre elas exerça um controlo físico;

12. «Detentor das mercadorias», o 
proprietário das mercadorias ou o titular de 
um direito equivalente sobre as mesmas;

Or. en

Justificação

Não é adequado incluir na definição de "detentor das mercadorias" a pessoa "que sobre elas 
exerça um controlo físico", já que isto poderia abranger, em muitos casos, os transportadores 
que não têm nenhum direito nem envolvimento na execução dos DPI e que não devem intervir 
entre as autoridades aduaneiras e os titulares de direitos e/ou o declarante no que respeita à 
autorização de saída e à destruição das mercadorias.

Alteração 151
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. «Intermediário», pessoa envolvida 
no transporte de mercadorias na 
qualidade de importador, transportador, 
destinatário das mercadorias, remetente 
das mercadorias, declarante aduaneiro, 
ou operador de carga;

Or. de

Justificação

Involuntariamente, as empresas de transportes desempenham um papel central na 
importação de mercadorias ilegais e de contrafação para a UE. Não se pode exigir que sejam 
elas a proceder à descoberta de tais mercadorias. Mas elas podem, no entanto, contribuir 
para proteger a UE da importação desse género de bens, caso sejam informadas, na fase 
preparatória de uma encomenda, de todas as anteriores infrações comerciais cometidas pelo 
destinatário das mercadorias que transportam.
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Alteração 152
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A "Pequena remessa", uma remessa 
que não é claramente importada para fins 
comerciais.

Or. en

Alteração 153
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A "Mercadoria perecível", uma 
mercadoria cujo valor é passível de 
redução significativa ao longo do tempo 
ou que, devido à sua natureza, corre o
perigo de ser destruída.

Or. en

Alteração 154
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 864/200725, é aplicável o direito 
do Estado-Membro em que as mercadorias 
se encontrem numa das situações referidas 

Sem prejuízo do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 864/200725, é aplicável o direito 
do Estado-Membro em que as mercadorias 
se encontrem numa das situações referidas 
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no artigo 1.º, n.º 1, a fim de determinar se a 
utilização dessas mercadorias levanta 
alguma suspeita de violação de um direito 
de propriedade intelectual ou se violou um 
direito de propriedade intelectual.

no artigo 1.º, n.º 1, a fim de determinar se a 
utilização dessas mercadorias levanta 
alguma suspeita de violação de um direito 
de propriedade intelectual ou se violou um 
direito de propriedade intelectual. O direito 
do Estado-Membro não pode ser aplicado 
às mercadorias em trânsito, a menos que 
haja elementos de prova claros e 
convincentes de entrada prevista iminente 
no mercado da União, nomeadamente a 
venda e consumo na União. Em caso 
algum poderá um Estado-Membro aplicar 
o critério da "ficção da produção" para 
determinar o estatuto em termos de 
propriedade intelectual das mercadorias 
problemáticas.

Or. en

Alteração 155
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que haja indicações de que as 
mercadorias não originárias da UE em 
trânsito vão ser colocadas à venda no 
território da União, essas mercadorias 
serão consideradas como importações nos 
termos das leis de propriedade intelectual 
do Estado-Membro onde se encontram ou 
onde for feito um pedido.

Or. en

Justificação

A noção de "trânsito" também abrange as mercadorias em trânsito no território da UE e 
muitas marcas e desenhos/modelos mais antigos e todas as patentes só estão protegidos a 
nível nacional. Consequentemente, os contrafatores podem explorar esta lacuna escolhendo 
portos de entrada na UE onde as marcas, desenhos/modelos ou patentes nacionais não estão 
protegidos antes de fazerem essas mercadorias “transitar” para outro Estado-Membro. 
Coerência com os processos apensos C-446/09 e C-495/09.
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Alteração 156
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que haja indicações de que as 
mercadorias não originárias da UE em 
trânsito vão ser colocadas à venda no 
território da União, essas mercadorias 
serão consideradas como importações nos 
termos das leis de propriedade intelectual 
do Estado-Membro onde se encontram ou 
onde for feito um pedido.

Or. en

Justificação

A noção de "trânsito" também abrange as mercadorias em trânsito no território da UE e 
muitas marcas e desenhos/modelos mais antigos e todas as patentes só estão protegidos a 
nível nacional. Os contrafatores podem explorar esta lacuna escolhendo portos de entrada na 
UE onde as marcas, desenhos/modelos ou patentes nacionais não estão protegidos antes de 
fazerem essas mercadorias “transitar” para outro Estado-Membro.

Alteração 157
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As indicações que sugerem que estas 
mercadorias vão ser postas à venda no 
território da União poderão incluir, entre 
outros aspetos, o facto de o destino das 
mercadorias não ter sido declarado, 
embora tal declaração seja exigida pelo 
regime suspensivo solicitado, assim como 
a falta de informação exata e fiável 
relativa à identidade ou endereço do 
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fabricante ou do expedidor das 
mercadorias, a falta de cooperação com 
as autoridades aduaneiras ou ainda a 
descoberta de documentos ou 
correspondência relacionados com as 
mercadorias em questão que indiciem a 
probabilidade de se estar na presença de 
um desvio dessas mercadorias para 
consumidores da União.

Or. en

Justificação

Nos processos apensos C-446/09 e C-495/09, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
especificou as condições em que as mercadorias provenientes de países terceiros, que são 
sujeitas a um regime suspensivo na UE e sobre as quais existem suspeitas de serem 
mercadorias-pirata ou mercadorias de contrafação, podem ser retidas pelas autoridades 
aduaneiras dos Estados-Membros em aplicação da legislação nacional ou da UE. Estas 
especificações e as indicações que sugerem um desvio fraudulento devem ser aditadas ao 
presente regulamento.

Alteração 158
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As indicações que sugerem que estas 
mercadorias vão ser postas à venda no 
território da União poderão incluir, entre 
outros aspetos, o facto de o destino das 
mercadorias não ter sido declarado, 
embora tal declaração seja exigida pelo 
regime suspensivo solicitado, assim como 
a falta de informação exata e fiável 
relativa à identidade ou endereço do 
fabricante ou do expedidor das 
mercadorias, a falta de cooperação com 
as autoridades aduaneiras ou ainda a 
descoberta de documentos ou 
correspondência relacionados com as 
mercadorias em questão que indiciem a 
probabilidade de se estar na presença de 
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um desvio dessas mercadorias para 
consumidores da União.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a jurisprudência do TJCE nos processos apensos C-446/09 e C-495/09.

Alteração 159
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que houver indicações que 
sugerem a probabilidade de estas 
mercadorias serem postas à venda no 
território da União e estiver em curso um 
processo para determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual perante a autoridade 
competente, o declarante ou o detentor 
das mercadorias determina que essas 
mercadorias não se destinam ao território 
da União.

Or. en

Justificação

Em coerência com os processos apensos C-446/09 e C-495/09, que especificam quais são as 
indicações que sugerem um desvio fraudulento de mercadorias em trânsito, os declarantes ou 
detentores de mercadorias em trânsito de boa-fé poderão sempre fornecer rápida e 
facilmente informações esclarecendo que as mercadorias não correm risco de desvio 
fraudulento, por exemplo, se o destino das mercadorias não foi declarado ou a identidade ou 
endereço do fabricante forem desconhecidos ou ainda se os documentos ou a 
correspondência relacionados estiverem incompletos.

Alteração 160
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que houver indicações que 
sugerem a probabilidade de estas 
mercadorias serem postas à venda no 
território da União e estiver em curso um 
processo para determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual perante a autoridade 
competente, o declarante ou o detentor 
das mercadorias determina que essas 
mercadorias não se destinam ao território 
da União.

Or. en

Justificação

O declarantes deve fornecer informações esclarecendo que as mercadorias não correm risco 
de desvio fraudulento. Alinhamento com a jurisprudência do TJCE (processos apensos C-
446/09 e C-495/09).

Alteração 161
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Medicamentos, dispositivos médicos e 

outros produtos sanitários
Partir-se-á do princípio que os 
medicamentos, dispositivos médicos e 
outros produtos sanitários cujo destino 
não foi declarado ou cuja cadeia de 
fornecimento é, doutra forma, pouco 
clara se destinam a entrar no território da 
União.

Or. en
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Justificação

Os medicamentos de contrafação são portadores de graves riscos para a saúde dos doentes e 
devem ser confiscados independentemente do seu país de destino. As autoridades aduaneiras 
devem manter as suas atuais competências de intervenção em caso de medicamentos de 
contrafação em todas as situações em que as mercadorias falsificadas sejam objeto de 
controlo aduaneiro e não apenas nos casos em que essas mercadorias tenham sido 
declaradas para importação. Este procedimento deve aplicar-se a mercadorias de 
contrafação em trânsito e não deve entravar o comércio legítimo de medicamentos genéricos 
dos fabricantes para venda legal a consumidores fora (ou através) da UE.

Alteração 162
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Organismos de gestão de direitos 
coletivos de propriedade intelectual 
regularmente reconhecidos como tendo o 
direito de representar os titulares de 
direitos de autor ou de direitos conexos;

b) Organismos de gestão de direitos 
coletivos de propriedade intelectual que 
representem legalmente os titulares de 
direitos de autor ou de direitos conexos;

Or. en

Alteração 163
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Organismos de defesa profissional 
regularmente reconhecidos como tendo o 
direito de representar os titulares de 
direitos de propriedade intelectual;

c) Organismos de defesa profissional que 
representem legalmente os titulares de 
direitos de propriedade intelectual;

Or. en
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Alteração 164
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

Pode ser apresentado um pedido da União 
em relação a qualquer direito de 
propriedade intelectual aplicável à escala 
da União.

Pode ser apresentado um pedido da União 
em relação aos direitos de propriedade 
intelectual referidos no artigo 2.º 
aplicáveis à escala da União.

Or. en

Alteração 165
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cabe à Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelecer o formulário do 
pedido. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 29.º, 
n.º 2.

Cabe à Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelecer o formulário do 
pedido. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 29.º, 
n.º 2. Quando exercer as suas 
competências de execução, a Comissão 
consulta a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados.

Or. en

Justificação

A alteração segue as recomendações apresentadas no parecer da Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados (2011/C 363/01).

Alteração 166
Rolandas Paksas
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cabe à Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelecer o formulário do 
pedido. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 29.º.

Cabe à Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelecer o formulário do 
pedido. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 29.º. No 
exercício dos seus poderes de execução, a 
Comissão consulta a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados. 

Or. lt

Alteração 167
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O formulário deve incluir as informações 
a fornecer ao objeto dos dados nos termos 
do artigo 10.º da Diretiva 95/46/CE e do 
artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 
45/2001.

Or. en

Justificação

A alteração segue as recomendações apresentadas no parecer da Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados (2011/C 363/01).

Alteração 168
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Quando existam sistemas informatizados 
para a receção e o tratamento dos pedidos, 
estes devem ser apresentados através de 
técnicas de tratamento eletrónico dos 
dados.

4. Quando existam sistemas informatizados 
para a receção e o tratamento dos pedidos 
até janeiro de 2014, estes devem ser 
disponibilizados através de técnicas de 
tratamento eletrónico dos dados.

Or. en

Alteração 169
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando existam sistemas informatizados 
para a receção e o tratamento dos pedidos, 
estes devem ser apresentados através de 
técnicas de tratamento eletrónico dos 
dados.

4. Quando existam sistemas informatizados 
para a receção e o tratamento dos pedidos, 
estes devem ser apresentados através de 
técnicas de tratamento eletrónico dos 
dados. Os Estados-Membros 
disponibilizarão estes sistemas até 1 de 
janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

Deve haver a obrigação jurídica de investir em, e utilizar, procedimentos “eCustoms” 
interoperáveis também relativamente à execução dos DPI.

Alteração 170
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A aplicação e todas as informações 
relevantes para a identificação das 
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mercadorias pelas autoridades 
aduaneiras, bem como para a análise e a 
avaliação do risco de violação do(s) 
direito(s) de propriedade intelectual em 
causa, nos termos das alíneas g), h) e i) do 
segundo parágrafo do n.º 3, devem ser 
disponibilizadas publicamente através de 
um sítio Web.

Or. en

Alteração 171
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta no prazo referido no 
n.º 1, o serviço aduaneiro competente deve
recusar o requerimento.

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta no prazo referido no 
n.º 1, o serviço aduaneiro competente pode
recusar o requerimento.

Or. fr

Alteração 172
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta no prazo referido no 
n.º 1, o serviço aduaneiro competente deve 
recusar o requerimento.

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta no prazo referido no 
n.º 1, o serviço aduaneiro competente deve 
recusar o requerimento. Nesse caso, o 
serviço aduaneiro competente deve 
justificar a sua decisão e incluir 
informações sobre o procedimento de 
recurso.

Or. en
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Alteração 173
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, as autoridades aduaneiras não 
devem proceder a nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do pedido deve ser 
revogada ou alterada em conformidade 
pelas autoridades que emitiram a decisão.

3. Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, o requerente deve notificar as 
autoridades aduaneiras, não devendo estas
proceder a mais nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do pedido deve ser 
revogada ou alterada em conformidade 
pelas autoridades que emitiram a decisão.

Or. en

Alteração 174
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, as autoridades aduaneiras não 
devem proceder a nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do alargamento 
deve ser revogada ou alterada em 
conformidade pelas autoridades que 
adotaram a decisão.

Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, o requerente deve notificar as 
autoridades aduaneiras, não devendo estas
proceder a mais nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do alargamento 
deve ser revogada ou alterada em 
conformidade pelas autoridades que 
adotaram a decisão.

Or. en
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Alteração 175
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Alteração da decisão no que diz respeito 
aos direitos de propriedade intelectual

Suprimido

O serviço aduaneiro competente que 
adotou a decisão de deferimento do 
pedido, pode, a pedido do titular dessa 
decisão, alterar a lista dos direitos de 
propriedade intelectual que nela figura.
No caso de uma decisão de deferimento de 
um pedido da União, qualquer alteração 
destinada a acrescentar direitos de 
propriedade intelectual deve limitar-se aos 
direitos abrangidos pelo artigo 5.º.

Or. en

Alteração 176
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Logo que esteja estabelecida a base de 
dados central da Comissão prevista no 
artigo 31.º, n.º 3, todos os intercâmbios de 
dados sobre decisões relativas a pedidos de 
intervenção, os documentos de 
acompanhamento e as notificações entre as 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros devem ser realizados
através da referida base.

3. Logo que esteja estabelecida a base de 
dados central da Comissão prevista no 
artigo 31.º, n.º 3, todos os intercâmbios de 
dados sobre decisões relativas a pedidos de 
intervenção, os documentos de 
acompanhamento e as notificações entre as 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros devem ser 
disponibilizados publicamente através da 
referida base.

Or. en
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Alteração 177
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 14 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O titular da decisão de deferimento do 
pedido notifica ao serviço aduaneiro 
competente que tenha adotado essa decisão 
os seguintes dados:

O titular da decisão de deferimento do 
pedido notifica ao serviço aduaneiro 
competente que tenha adotado essa decisão 
os seguintes dados, no prazo de cinco dias 
úteis:

Or. en

Alteração 178
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não cumpra os requisitos relativos à 
devolução de amostras nos termos do 
artigo 18.º, n.º 2;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não pode haver devolução de amostras e o texto não é específico quanto a quem aprecia se 
as circunstâncias permitem ou não a devolução de amostras. Além disso, uma situação não 
pode servir para determinar antecipadamente as futuras medidas tomadas pelo titular dos 
direitos, pelo que o texto deve proporcionar uma abordagem suficientemente flexível para 
proteger o mercado da UE.

Alteração 179
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Não dê início ao procedimento previsto 
nos artigos 20.º, n.º 1, 23.º, n.º 4, e 24.º, 
n.º 9.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não pode haver devolução de amostras e o texto não é específico quanto a quem aprecia se 
as circunstâncias permitem ou não a devolução de amostras. Além disso, uma situação não 
pode servir para determinar antecipadamente as futuras medidas tomadas pelo titular dos 
direitos, pelo que o texto deve proporcionar uma abordagem suficientemente flexível para 
proteger o mercado da UE.

Alteração 180
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se as autoridades aduaneiras de um 
Estado-Membro identificarem numa das 
situações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual 
abrangido por uma decisão de deferimento 
de um pedido de intervenção, devem tomar 
uma decisão no sentido de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou 
proceder à sua retenção.

1. Se as autoridades aduaneiras de um 
Estado-Membro identificarem numa das 
situações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual 
abrangido por uma decisão de deferimento 
de um pedido de intervenção, devem 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou proceder à sua retenção.

Or. en

Justificação

O relator considera que a suspensão da saída ou da retenção das mercadorias na pendência 
da decisão do titular de direitos não é assunto para decisão. Propõe, por isso, a supressão da 
palavra “decisão”.
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Alteração 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para que a autoridade competente 
tome uma decisão sobre a matéria, pode 
analisar se está provado que os bens se 
destinam a ser postos à venda na União 
Europeia e se existem outros elementos 
constitutivos de uma infração ao direito 
de propriedade intelectual invocado.  Para 
este efeito, a autoridade competente pode 
remeter para as indicações previstas no 
artigo 3.º. 

Or. en

Justificação

Coerente com as alterações ao artigo 3.º.

Alteração 182
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adotarem a decisão de 
suspensão da autorização de saída ou de 
procederem à retenção das mercadorias, 
as autoridades aduaneiras podem solicitar 
ao titular da decisão de deferimento do 
pedido que lhes faculte todas as 
informações pertinentes. As autoridades 
aduaneiras podem igualmente comunicar 
ao titular da decisão informações acerca do 
número de artigos, real ou estimado, da sua 
natureza, bem como imagens dos mesmos, 
se necessário.

2. Antes de suspenderem a de saída ou 
reterem as mercadorias, as autoridades 
aduaneiras podem solicitar ao titular da 
decisão de deferimento do pedido que lhes 
faculte todas as informações pertinentes. 
As autoridades aduaneiras podem 
igualmente comunicar ao titular da decisão 
informações acerca do número de artigos, 
real ou estimado, da sua natureza, bem 
como imagens dos mesmos, se necessário.
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Or. en

Justificação

O relator considera que a suspensão da saída ou da retenção das mercadorias na pendência 
da decisão do titular de direitos não é assunto para decisão. Propõe, por isso, a supressão da 
palavra “decisão”

Alteração 183
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adotarem a decisão de 
suspensão da autorização de saída ou de 
procederem à retenção das mercadorias, as 
autoridades aduaneiras podem solicitar ao 
titular da decisão de deferimento do pedido 
que lhes faculte todas as informações 
pertinentes. As autoridades aduaneiras
podem igualmente comunicar ao titular da 
decisão informações acerca do número de 
artigos, real ou estimado, da sua natureza, 
bem como imagens dos mesmos, se 
necessário.

2. Antes de adotarem a decisão de 
suspensão da autorização de saída ou de 
procederem à retenção das mercadorias, as 
autoridades aduaneiras podem solicitar ao 
titular da decisão de deferimento do pedido 
que lhes faculte todas as informações 
pertinentes. As autoridades aduaneiras
comunicam igualmente ao titular da 
decisão informações acerca do número de 
artigos, real ou estimado, da sua natureza, 
bem como imagens dos mesmos, se 
necessário.

Or. fr

Alteração 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras devem comunicar a sua 
intenção ao declarante, ou, nos casos em 

Suprimido
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que as mercadorias devam ser retidas, ao 
detentor das mercadorias. O declarante 
ou o detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de três dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

Or. fr

Justificação

A fim de evitar um procedimento administrativo longo e desproporcionado, o direito de ser 
ouvido deve ser conferido apenas ao consumidor final que, contrariamente aos operadores, 
não dispõe de um conhecimento aprofundado das formalidades aduaneiras.

Alteração 185
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras devem comunicar a sua 
intenção ao declarante, ou, nos casos em 
que as mercadorias devam ser retidas, ao 
detentor das mercadorias. O declarante 
ou o detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de três dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 186
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades aduaneiras 
devem comunicar a sua intenção ao 
declarante, ou, nos casos em que as 
mercadorias devam ser retidas, ao detentor 
das mercadorias. O declarante ou o 
detentor das mercadorias deve manifestar-
se no prazo de três dias úteis a contar do 
envio da referida comunicação.

3. Sempre que haja suspeita de violação 
dos direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias 
de contrafação ou mercadorias pirateadas, 
as autoridades aduaneiras devem 
comunicar a sua intenção ao declarante, ou, 
nos casos em que as mercadorias devam 
ser retidas, ao detentor das mercadorias, 
antes de procederem à suspensão da 
autorização de saída ou à detenção das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar do envio da 
referida comunicação.

Or. en

(Ver alteração aos considerandos 15 e 16).

Justificação

Na maioria dos casos a ação aduaneira é baseada numa suspeita clara e acaba por ser 
justificada. O direito a ser ouvido deve, pois, ser limitado nos casos de mercadorias que não 
sejam mercadorias de contrafação ou pirateadas, pois pode ser mais difícil para as 
autoridades aduaneiras determinarem através de um mero exame visual se está a ser violado 
um DPI, bem como aos casos em que as autoridades aduaneiras tomem medidas após o 
deferimento de um pedido, sempre que os interesses em conflito das partes afetadas possam 
ser relevantes.

Alteração 187
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 
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devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar do envio da 
referida comunicação.

devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar da receção
da referida comunicação.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 188
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades aduaneiras 
devem comunicar a sua intenção ao 
declarante, ou, nos casos em que as 
mercadorias devam ser retidas, ao detentor 
das mercadorias. O declarante ou o 
detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de três dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades aduaneiras 
devem comunicar a sua intenção ao 
declarante, ou, nos casos em que as 
mercadorias devam ser retidas, ao detentor 
das mercadorias. O declarante ou o 
detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de cinco dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

Or. en

Alteração 189
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que as mercadorias suspeitas 
de serem uma imitação ou uma cópia de 
um produto protegido na União por um 
direito de propriedade intelectual sejam 
colocadas no âmbito de um regime 
suspensivo, as autoridades aduaneiras 
solicitam ao declarante ou ao detentor das 
mercadorias que apresente provas 
suficientes de que o destino final da 
mercadoria se situa fora do território da 
União no prazo de três dias úteis após o 
envio do pedido. Sempre que não sejam 
apresentadas provas suficientes em 
contrário, as autoridades aduaneiras 
presumem que o destino final é o 
território da União.

No prazo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
Comissão adota orientações para que as 
autoridades aduaneiras avaliem o risco de 
desvio dessas mercadorias para mercado 
da União, em conformidade com o 
procedimento consultivo previsto no 
artigo 29.º, n.º2. 

Or. en

Justificação

Uma vez que o relator considera que é muito incerto que a legislação substantiva seja 
alterada para abranger o simples trânsito de mercadorias que sejam imitações ou cópias de 
mercadorias protegidas na UE, propõe que se inclua essa garantia adicional para impedir a 
entrada dessas mercadoria no mercado interno. Devem ser cumpridas duas condições para 
que as autoridades aduaneiras possam autorizar a saída ou proceder à suspensão de 
mercadorias: a suspeita de que as mercadorias tenham sido objeto de contrafação ou 
pirateadas e a inadequação das provas apresentadas.

Alteração 190
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Para que a autoridade competente 
para conhecer do mérito possa utilmente 
examinar a existência dessa prova e de 
outros elementos constitutivos de uma 
violação do direito de propriedade 
intelectual invocado, a autoridade 
aduaneira a quem foi submetido um 
pedido de intervenção deve, logo que 
disponha de indícios que permitam 
suspeitar da existência da referida 
violação, suspender a autorização de 
saída ou proceder à detenção das 
referidas mercadorias.
–  Dos indícios que permitam sugerir que 
essas mercadorias vão ser postas à venda 
no território da União pode figurar, 
designadamente, o facto de o destino das 
mercadorias não ser declarado quando o 
regime suspensivo solicitado exija essa 
declaração, a falta de informações 
precisas ou fiáveis sobre a identidade ou o 
endereço do fabricante ou do expedidor 
das mercadorias, a falta de cooperação 
com as autoridades aduaneiras ou ainda a 
descoberta de documentos ou de uma 
correspondência a propósito das 
mercadorias em causa que deixe supor 
que um desvio destas para os 
consumidores na União Europeia é 
possível.

Or. en

Justificação

A bem da coerência com processos apensos C-446/09 e C-495/09 (Secção 79, § 6. º), o 
regulamento deve ser alterado para refletir o facto de que a autoridade aduaneira deve agir 
sempre que existam indícios que levem a suspeitar de uma infração.

Alteração 191
Christian Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao adotarem uma decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à sua 
retenção, no caso das pequenas remessas, 
as autoridades aduaneiras informarão, 
num prazo razoável, o consumidor final 
da base jurídica das medidas que 
tomarem.

Or. en

Alteração 192
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades aduaneiras notificam ao 
titular da decisão de deferimento do 
pedido, bem como ao declarante ou ao 
detentor das mercadorias, a sua decisão de 
suspender a autorização de saída ou de 
proceder à retenção das mercadorias, no 
prazo de um dia útil a contar da adoção da 
sua decisão.

As autoridades aduaneiras notificam ao 
titular da decisão de deferimento do 
pedido, bem como ao declarante ou ao 
detentor das mercadorias da suspensão da
autorização de saída ou da sua retenção 
das mercadorias, no prazo de um dia útil.
Em alternativa, as autoridades aduaneiras 
podem solicitar ao titular da decisão de 
deferimento do pedido que notifique o 
declarante ou o detentor das mercadorias, 
se o titular da decisão de deferimento do 
pedido garantir que vai cumprir os prazos 
e as obrigações previstas no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 193
Cornelis de Jong



AM\890182PT.doc 85/122 PE480.583v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sempre que haja indícios de que as 
mercadorias não-comunitárias em 
trânsito vão ser colocadas à venda no 
território da União, essas mercadorias 
serão consideradas como importações 
para o mercado interno da União. As leis 
em matéria de propriedade intelectual do 
Estado-Membro onde se encontram são 
aplicadas sempre que se considere que se 
verifica violação desses direitos.
Os indícios que sugerem que estas 
mercadorias vão ser postas à venda no 
território da União poderão incluir, entre 
outros aspetos, o facto de o destino das 
mercadorias não ter sido declarado, ou 
não totalmente declarado, assim como a 
falta de precisão ou de informações 
fiáveis sobre a identidade do fabricante ou 
do expedidor.

Or. en

Alteração 194
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adotarem a decisão de
suspensão de autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras, sem necessidade de divulgar 
quaisquer informações que não sejam o 
número de artigos, real ou estimado, a 
respetiva natureza e imagens desses 
artigos, se necessário, podem requerer a 
qualquer pessoa com legitimidade para 
apresentar um pedido relativo a uma 
alegada violação dos direitos de 

2. Antes de suspenderem a saída ou a
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras, sem necessidade de divulgar 
quaisquer informações que não sejam o 
número de artigos, real ou estimado, a 
respetiva natureza e imagens desses 
artigos, se necessário, podem requerer a 
qualquer pessoa com legitimidade para 
apresentar um pedido relativo a uma 
alegada violação dos direitos de 
propriedade intelectual que lhes faculte 
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propriedade intelectual que lhes faculte 
quaisquer informações pertinentes.

quaisquer informações pertinentes.

Or. en

Justificação

O relator considera que a suspensão da saída ou da retenção das mercadorias na pendência 
da decisão do titular de direitos não é assunto para decisão. Propõe, por isso, a supressão da 
palavra “decisão”

Alteração 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de procederem à retenção 
das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras devem comunicar a sua 
intenção ao declarante, ou, nos casos em 
que as mercadorias devam ser retidas, ao 
detentor das mercadorias. O declarante
ou o detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de três dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A fim de evitar um procedimento administrativo longo e desproporcionado, o direito de ser 
ouvido deve ser conferido apenas ao consumidor final que, contrariamente aos operadores, 
não dispõe de um conhecimento aprofundado das formalidades aduaneiras.

Alteração 196
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção 
das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras comunicam a sua intenção ao 
declarante, ou, nos casos em que as 
mercadorias devam ser retidas, ao 
detentor das mercadorias. O declarante 
ou o detentor das mercadorias deve 
manifestar-se no prazo de três dias úteis a 
contar do envio da referida comunicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 197
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 
devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar do envio da 
referida comunicação.

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 
devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar da receção
da referida comunicação.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 



PE480.583v02-00 88/122 AM\890182PT.doc

PT

da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 198
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 
devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de três dias úteis a contar do envio 
da referida comunicação.

3. Antes de adotarem a decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
comunicam a sua intenção ao declarante, 
ou, nos casos em que as mercadorias 
devam ser retidas, ao detentor das 
mercadorias. O declarante ou o detentor 
das mercadorias deve manifestar-se no 
prazo de cinco dias úteis a contar do envio 
da referida comunicação.

Or. en

Alteração 199
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre as mercadorias suspeitas de 
serem uma imitação ou uma cópia de um 
produto protegido na União por um 
direito de propriedade intelectual sejam 
sujeitas a um procedimento suspensivo, as 
autoridades aduaneiras solicitam ao 
declarante ou ao detentor das 
mercadorias que apresente provas 
suficientes de que o destino final da 
mercadoria se situa fora do território 
aduaneiro da União  no prazo de três dias 
úteis subsequentes ao envio do pedido. 
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Sempre que não sejam apresentadas 
provas suficientes em contrário, as 
autoridades aduaneiras presumem que o 
destino final é o território da União.
No prazo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
Comissão adota orientações para que as 
autoridades aduaneiras avaliem o risco de 
desvio dessas mercadorias para mercado 
da União, em conformidade com o 
procedimento consultivo previsto no 
artigo 29.º, n.º2.  

Or. en

Justificação

Uma vez que o relator considera que é muito incerto que a legislação substantiva seja 
alterada para abranger o simples trânsito de mercadorias que sejam imitações ou cópias de 
mercadorias protegidas na UE, propõe que se inclua essa garantia adicional para impedir a 
entrada dessas mercadoria no mercado interno.  Devem ser cumpridas duas condições para 
que as autoridades aduaneiras possam autorizar a saída ou proceder à suspensão de 
mercadorias: a suspeita de que as mercadorias tenham sido objeto de contrafação ou 
pirateadas e a inadequação das provas apresentadas.

Alteração 200
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao adotarem uma decisão de 
suspender a autorização de saída das 
mercadorias ou de proceder à sua 
retenção, no caso das pequenas remessas, 
as autoridades aduaneiras informarão, 
num prazo razoável, o consumidor final 
da base jurídica das medidas que 
tomarem.

Or. en
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Alteração 201
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que não possa ser 
identificada uma pessoa com legitimidade 
para apresentar o pedido, as autoridades 
aduaneiras podem cooperar com as 
autoridades competentes, de molde a 
identificar a pessoa com legitimidade para 
apresentar o pedido.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa melhorar a cooperação entre as autoridades aduaneiras e as 
autoridades competentes, por forma a identificar a pessoa com legitimidade para apresentar 
um pedido. Tal resolveria o problema atual que faz com que as autoridades aduaneiras sejam 
obrigadas a autorizar a saída das mercadorias suspeitas de infringir direitos de propriedade 
intelectual ou a colocar um fim à sua retenção, se não forem capazes de identificar a pessoa 
com legitimidade para apresentar um pedido no prazo de um dia útil.

Alteração 202
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades aduaneiras notificam ao 
requerente ou ao detentor das mercadorias 
a sua decisão de suspender a autorização 
de saída ou de proceder à retenção das 
mercadorias no prazo de um dia útil a 
contar da adoção da sua decisão.

As autoridades aduaneiras notificam ao 
requerente ou ao detentor das mercadorias 
da suspensão da autorização de saída ou 
da sua retenção das mercadorias no prazo 
de um dia útil a contar da adoção da sua 
decisão.

Or. en
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Justificação

O relator considera que a suspensão da saída ou da retenção das mercadorias na pendência 
da decisão do titular de direitos não é assunto para decisão. Propõe, por isso, a supressão da 
palavra “decisão”

Alteração 203
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presente artigo não se aplica às 
mercadorias perecíveis.

Suprimido

Or. fr

Alteração 204
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades aduaneiras podem recolher 
amostras e entregá-las ao titular da decisão 
de deferimento do pedido, a seu pedido, 
exclusivamente para fins de análise e para 
facilitar o prosseguimento do processo 
relativo às mercadorias de contrafação e às 
mercadorias-pirata. Qualquer análise 
dessas amostras é efetuada exclusivamente 
sob a responsabilidade do titular da decisão 
de deferimento do pedido.

As autoridades aduaneiras podem recolher 
amostras e entregá-las ou enviá-las ao 
titular da decisão de deferimento do 
pedido, a seu pedido, exclusivamente para 
fins de análise e para facilitar o 
prosseguimento do processo relativo às 
mercadorias de contrafação e às 
mercadorias-pirata. Qualquer análise 
dessas amostras é efetuada exclusivamente 
sob a responsabilidade do titular da decisão 
de deferimento do pedido.

Or. en

Justificação

Para combater com êxito a falsificação, é necessário incentivar uma interação eficaz e não 
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onerosa entre as autoridades aduaneiras e os titulares da decisão de deferimento do pedido.

Alteração 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades aduaneiras podem recolher 
amostras e entregá-las ao titular da decisão 
de deferimento do pedido, a seu pedido, 
exclusivamente para fins de análise e para 
facilitar o prosseguimento do processo 
relativo às mercadorias de contrafação e às 
mercadorias-pirata. Qualquer análise 
dessas amostras é efetuada exclusivamente 
sob a responsabilidade do titular da decisão 
de deferimento do pedido.

As autoridades aduaneiras podem recolher 
amostras representativas do conjunto das 
mercadorias e entregá-las ao titular da 
decisão de deferimento do pedido, a seu 
pedido, exclusivamente para fins de análise 
e para facilitar o prosseguimento do 
processo relativo às mercadorias de 
contrafação e às mercadorias-pirata. 
Qualquer análise dessas amostras é 
efetuada exclusivamente sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido.

Or. fr

Alteração 206
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam conhecidos e mediante 
pedido do titular da decisão de deferimento 
do pedido, as autoridades aduaneiras 
facultam-lhe os nomes e endereços do 
destinatário, do expedidor, do declarante 
ou do detentor das mercadorias, bem como 
o regime aduaneiro e a origem, 
proveniência e o destino das mercadorias 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual.

3. Caso sejam conhecidos e mediante 
pedido do titular da decisão de deferimento 
do pedido, as autoridades aduaneiras 
facultam-lhe os nomes e endereços do 
destinatário, do expedidor, do declarante 
ou do detentor das mercadorias, bem como 
o regime aduaneiro e a origem, 
proveniência e o destino das mercadorias 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual.
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No referente às mercadorias em trânsito, 
suspeitas de violar um direito de 
propriedade intelectual no país de destino, 
as autoridades aduaneiras podem 
comunicar esta informação às 
autoridades aduaneiras do país de 
destino, recorrendo, nomeadamente, à 
Organização Mundial das Alfândegas, no 
âmbito das regras SAFE.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que as autoridades aduaneiras são capazes de comunicar 
informações sobre infratores às autoridades, de forma a contribuir para melhorar a 
investigação e os procedimentos de detenção e para informar as autoridades aduaneiras nos 
países de destino, nos termos do artigo 69.º do Acordo TRIPS. É também importante 
potenciar a utilização dos quadros globais, para que as autoridades aduaneiras possam 
tomar medidas contra as mercadorias ilegais.

Alteração 207
Phil Prendergast

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam conhecidos e mediante 
pedido do titular da decisão de deferimento
do pedido, as autoridades aduaneiras 
facultam-lhe os nomes e endereços do 
destinatário, do expedidor, do declarante 
ou do detentor das mercadorias, bem como 
o regime aduaneiro e a origem, 
proveniência e o destino das mercadorias 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual.

3. Caso sejam conhecidos e mediante 
pedido do titular da decisão de deferimento 
do pedido, as autoridades aduaneiras 
facultam-lhe, e, sempre que pertinente, às 
autoridades e às agências, os nomes e 
endereços do destinatário, do expedidor, do 
declarante ou do detentor das mercadorias, 
bem como o regime aduaneiro e a origem, 
proveniência e o destino das mercadorias 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual.

No referente às mercadorias em trânsito, 
suspeitas de violar um direito de 
propriedade intelectual no país de destino, 
as autoridades aduaneiras podem 
comunicar esta informação às 
autoridades aduaneiras do país de 
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destino.

Or. en

Alteração 208
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Intentar processos, a fim de determinar 
se houve violação de um direito de 
propriedade intelectual;

a) Intentar processos, ou no decurso desses 
processos, a fim de determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual;

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração 30 apresentada pela relatora.

Alteração 209
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Instaurar uma ação penal;

Or. fr

Alteração 210
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Procurar obter uma indemnização junto 
do autor da violação ou de outras pessoas, 
nos casos em que as mercadorias forem 
destruídas, segundo o disposto nos 
artigos 20.º, n.º 3, ou artigo 23.º, n.º 3.

b) Procurar obter uma indemnização junto 
do autor da violação ou de outras pessoas, 
nos casos em que as mercadorias forem 
destruídas, segundo o disposto no artigo
20.º, n.º 3.

Or. en

(Cf. alteração 42 do projeto de relatório)

Justificação

A aplicação do procedimento simplificado unicamente às mercadorias de contrafação e às 
mercadorias-pirata criaria, na prática, insegurança jurídica, visto não ser claro qual é o 
processo a aplicar nos casos em que as mercadorias também violam os direitos de marca/de 
autor e outros direitos de propriedade intelectual (por exemplo, patentes). 
Consequentemente, propõe-se a substituição dos números do artigo 20.º pela redação do 
artigo 23.º, o qual passaria, assim, a aplicar-se a todas as violações de DPI.

Alteração 211
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Utilizar as informações destinadas 
ou associadas a uma investigação 
criminal ou a um processo penal, 
incluindo as relacionadas com um direito 
de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 212
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) Utilizar as informações em 
negociações de resolução de litígios fora 
do tribunal.

Or. en

Alteração 213
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando exista suspeita de que 
mercadorias diferentes das abrangidas 
pelos artigos 23.º e 24.º violam um direito 
de propriedade intelectual, o titular da 
decisão de deferimento do pedido deve 
instaurar um processo para que se 
determine se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual, no prazo de 
10 dias úteis a contar do envio da decisão 
de suspensão da autorização de saída das 
mercadorias ou da sua retenção.

Quando exista suspeita de que mercadorias 
diferentes das abrangidas pelos artigos 23.º 
e 24.º violam um direito de propriedade 
intelectual, o titular da decisão de 
deferimento do pedido deve instaurar um 
processo para que se determine se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual, no prazo de 10 dias úteis a 
contar da receção da notificação da 
suspensão da saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

Or. en

Justificação

Para evitar problemas relacionados com o envio da notificação, o prazo deve ser definido 
com referência à receção da notificação e não ao seu envio.

Alteração 214
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Quando exista suspeita de que mercadorias 
diferentes das abrangidas pelos artigos 23.º 
e 24.º violam um direito de propriedade 
intelectual, o titular da decisão de 
deferimento do pedido, deve instaurar um 
processo para que se determine se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual, no prazo de 10 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

Quando exista suspeita de que mercadorias 
diferentes das abrangidas pelos artigos 23.º 
e 24.º violam um direito de propriedade 
intelectual, o titular da decisão de 
deferimento do pedido, deve instaurar um 
processo para que se determine se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual, no prazo de 10 dias úteis a 
contar da receção da decisão de suspensão 
da autorização de saída das mercadorias ou 
da sua retenção.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 215
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando exista suspeita de que 
mercadorias diferentes das abrangidas 
pelos artigos 23.º e 24.º violam um direito 
de propriedade intelectual, o titular da 
decisão de deferimento do pedido, deve 
instaurar um processo para que se 
determine se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual, no prazo de 
10 dias úteis a contar do envio da decisão 
de suspensão da autorização de saída das 
mercadorias ou da sua retenção.

1. Quando exista suspeita de que 
mercadorias violam um direito de 
propriedade intelectual, o titular da decisão 
de deferimento do pedido, deve instaurar 
um processo para que se determine se 
houve violação de um direito de 
propriedade intelectual, no prazo de 10 dias 
úteis a contar do envio da decisão de 
suspensão da autorização de saída das 
mercadorias ou da sua retenção.
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Or. en

Alteração 216
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de mercadorias perecíveis 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual, o prazo para 
instaurar o processo mencionado no 
primeiro parágrafo é de três dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

No caso de mercadorias perecíveis 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual, o prazo para 
instaurar o processo mencionado no 
primeiro parágrafo é de três dias úteis a 
contar da receção da notificação da 
suspensão da autorização de saída das 
mercadorias ou da sua retenção.

Or. en

Justificação

Para evitar problemas relacionados com o envio da notificação, o prazo deve ser definido 
com referência à receção da notificação e não ao seu envio.

Alteração 217
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de mercadorias perecíveis 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual, o prazo para 
instaurar o processo mencionado no 
primeiro parágrafo é de três dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

No caso de mercadorias perecíveis 
suspeitas de violarem um direito de 
propriedade intelectual, o prazo para 
instaurar o processo mencionado no 
primeiro parágrafo é de três dias úteis a 
contar da receção da decisão de suspender 
a autorização de saída das mercadorias ou 
da sua retenção.

Or. sv
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Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Acordo escrito entre o titular da decisão 
de deferimento do pedido e o detentor das 
mercadorias para que as mercadorias sejam 
abandonadas para destruição.

b) Acordo escrito entre o titular da decisão 
de deferimento do pedido e o declarante 
ou o detentor das mercadorias para que as 
mercadorias sejam abandonadas para 
destruição.

Or. fr

Alteração 219
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando as autoridades aduaneiras 
tiverem sido notificadas da instauração do 
processo, com o objetivo de se determinar 
se houve violação de um desenho, modelo 
de utilidade, patentes ou da proteção de 
uma variedade vegetal e o prazo previsto 
no artigo 20.º, n.º 1, tenha expirado, o 
declarante ou o detentor das mercadorias 
pode solicitar às autoridades aduaneiras 
que autorizem a saída das mercadorias ou 
que ponham termo à sua retenção.

1. Quando as autoridades aduaneiras 
tiverem sido notificadas da instauração do 
processo, com o objetivo de se determinar 
se houve violação de um desenho e o prazo 
previsto no artigo 20.º, n.º 1, tenha 
expirado, o declarante ou o detentor das 
mercadorias pode solicitar às autoridades 
aduaneiras que autorizem a saída das 
mercadorias ou que ponham termo à sua 
retenção.
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Or. en

Alteração 220
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As mercadorias abandonadas para 
destruição nos termos dos artigos 20.º, 23.º 
ou 24.º não devem ser:

1. As mercadorias abandonadas para 
destruição não devem ser:

Or. en

Alteração 221
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no nº 1, 
as autoridades aduaneiras poderão 
autorizar as organizações públicas ou 
privadas, que tenham por objetivo 
combater a falsificação e tenham sido 
individualmente autorizadas antes destas 
operações, a implementar as medidas 
citadas. Antes da destruição das 
mercadorias abandonadas, as 
organizações autorizadas poderão 
armazená-las, nas condições definidas na 
autorização, para fins de análise e de 
estabelecimento de uma base de dados 
com informações destinadas a combater a 
contrafação. Os nomes das organizações 
autorizadas serão publicados no sítio web 
da Comissão.

Or. en



AM\890182PT.doc 101/122 PE480.583v02-00

PT

Justificação

A análise das mercadorias falsificadas ou das mercadorias-pirata faculta informações que 
ajudam a compreender o problema e permite prever as estratégias pertinentes para o 
combater. Torna-se, pois, necessário permitir a análise dessas mercadorias antes de 
proceder à sua destruição.

Alteração 222
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Destruição e instauração de um processo

1. As mercadorias suspeitas de serem 
mercadorias de contrafação ou 
mercadorias-pirata podem ser destruídas 
sob controlo aduaneiro, sem que seja 
necessário determinar se houve violação 
de um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com o direito do 
Estado-Membro em que as mercadorias se 
encontrem, se estiverem reunidas todas as 
condições seguintes:
a) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para 
a destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do
envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou 
da sua retenção;
b) O declarante ou detentor das 
mercadorias tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para 
a destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do 
envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou 
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da sua retenção;
2. Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias não confirmar aceitar a 
destruição nos prazos estabelecidos no 
n.º 1, alínea b), nem notificar a sua 
oposição à destruição às autoridades 
aduaneiras que tiverem adotado a decisão 
de suspender a autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras podem presumir que o 
declarante ou o detentor das mercadorias 
consentiu na sua destruição.
As autoridades aduaneiras devem 
informar desse facto o titular da decisão 
de deferimento do pedido.
Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias se opuser à sua destruição, 
as autoridades aduaneiras devem 
informar dessa oposição o titular da 
decisão de deferimento do pedido.
3. A destruição é efetuada sob controlo 
aduaneiro, a expensas e sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido, salvo disposição 
em contrário da legislação do Estado-
Membro em que as mercadorias forem 
destruídas. Antes da destruição, pode 
proceder-se à recolha de amostras.
4. Se a destruição não tiver sido aceite, o 
titular da decisão de deferimento do 
pedido deve instaurar um processo para 
determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual no prazo 
de 10 dias úteis, ou de três dias úteis no 
caso de mercadorias perecíveis, a contar 
do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou 
de proceder à sua retenção.
As autoridades aduaneiras podem 
prorrogar os prazos referidos no n.º 1 até 
um máximo de 10 dias úteis a pedido do 
titular da decisão de deferimento sempre 
que considerem apropriado.
No caso de mercadorias perecíveis, os 
referidos prazos não podem ser 
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prorrogados.
5. As autoridades aduaneiras autorizam a 
saída das mercadorias ou põem termo à 
sua retenção, consoante o caso, 
imediatamente após o cumprimento de 
todas as formalidades aduaneiras, se o 
titular da decisão de deferimento do 
pedido não lhes tiver dado conhecimento 
de nenhum dos seguintes elementos:
c) O seu acordo relativamente à 
destruição nos prazos referidos no n.º 1, 
alínea a);
d) A instauração de um processo para 
determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual no prazo 
referido no n.º 4.

Or. en

Alteração 223
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do 
envio da decisão de suspender a
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

a) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar da data 
de receção da notificação da suspensão da
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

Or. en

Justificação

Para evitar problemas relacionados com o envio da notificação, o prazo deve ser definido 
com referência à receção da notificação e não ao seu envio.
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Alteração 224
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do 
envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

a) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar da 
receção da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 225
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O declarante ou detentor das 
mercadorias tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do 
envio da decisão de suspender a
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

b) O declarante ou detentor das 
mercadorias tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar da data 
de receção da notificação da suspensão da
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;
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Or. en

Justificação

Para evitar problemas relacionados com o envio da notificação, o prazo deve ser definido 
com referência à receção da notificação e não ao seu envio.

Alteração 226
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O declarante ou detentor das 
mercadorias tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar do 
envio da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

b) O declarante ou detentor das 
mercadorias tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo para a 
destruição das mercadorias, no prazo de 
10 dias úteis, ou de três dias úteis no caso 
de mercadorias perecíveis, a contar da 
receção da decisão de suspender a 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção;

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o declarante ou o detentor das Se o declarante ou o detentor das 
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mercadorias não confirmar aceitar a 
destruição nos prazos estabelecidos no
n.º 1, alínea b), nem notificar a sua 
oposição à destruição às autoridades 
aduaneiras que tiverem adotado a decisão 
de suspender a autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras podem presumir que o 
declarante ou o detentor das mercadorias 
consentiu na sua destruição.

mercadorias não confirmar aceitar a 
destruição nos prazos estabelecidos no 
n.º 1, alínea b), nem notificar a sua 
oposição à destruição às autoridades 
aduaneiras que tiverem adotado a decisão 
de suspender a autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras consideram que o declarante ou 
o detentor das mercadorias consentiu na 
sua destruição.

Or. fr

Alteração 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A destruição é efetuada sob controlo 
aduaneiro, a expensas e sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido, salvo disposição 
em contrário da legislação do Estado-
Membro em que as mercadorias forem 
destruídas. Antes da destruição, pode 
proceder-se à recolha de amostras.

3. A destruição é efetuada sob controlo 
aduaneiro, a expensas e sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido, salvo disposição 
em contrário da legislação do Estado-
Membro em que as mercadorias forem 
destruídas. Antes da destruição, pode 
proceder-se à recolha de amostras
representativas do conjunto das 
mercadorias.

Or. fr

Alteração 229
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Se a destruição não tiver sido aceite, o 
titular da decisão de deferimento do pedido 

4. Se a destruição não tiver sido aceite, o 
titular da decisão de deferimento do pedido 
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deve instaurar um processo para determinar 
se houve violação de um direito de 
propriedade intelectual no prazo de 10 dias 
úteis, ou de três dias úteis no caso de 
mercadorias perecíveis, a contar do envio 
da decisão de suspensão da autorização de 
saída das mercadorias ou de proceder à sua 
retenção.

deve instaurar um processo para determinar 
se houve violação de um direito de 
propriedade intelectual no prazo de 10 dias 
úteis, ou de três dias úteis no caso de 
mercadorias perecíveis, a contar da data de
receção da notificação da suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da
sua retenção.

Or. en

Justificação

Para evitar problemas relacionados com o envio da notificação, o prazo deve ser definido 
com referência à receção da notificação e não ao seu envio.

Alteração 230
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Se a destruição não tiver sido aceite, o 
titular da decisão de deferimento do pedido 
deve instaurar um processo para determinar 
se houve violação de um direito de 
propriedade intelectual no prazo de 10 dias 
úteis, ou de três dias úteis no caso de 
mercadorias perecíveis, a contar do envio
da decisão de suspensão da autorização de 
saída das mercadorias ou de proceder à sua 
retenção.

4. Se a destruição não tiver sido aceite, o 
titular da decisão de deferimento do pedido 
deve instaurar um processo para determinar 
se houve violação de um direito de 
propriedade intelectual no prazo de 10 dias 
úteis, ou de três dias úteis no caso de 
mercadorias perecíveis, a contar da 
receção da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.
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Alteração 231
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades aduaneiras podem 
doar produtos de contrafação não 
perigosos, como sejam roupas e sapatos, a 
escolas, lares, orfanatos, ONG e toda e 
qualquer instituição com vocação social.  
Em tais casos, não devem ser cobrados 
direitos ou outros impostos nacionais.

Or. el

Alteração 232
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Mercadorias suspeitas de serem de 
contrafação ou mercadorias-pirata;

a) Mercadorias que são manifestamente de 
contrafação ou mercadorias-pirata;

Or. sv

Alteração 233
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Mercadorias suspeitas de serem de 
contrafação ou mercadorias-pirata;

a) Mercadorias suspeitas de serem
apresentadas sob uma marca de 
contrafação ou mercadorias pirateadas em 
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desrespeito do direito de autor;

Or. en

Alteração 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Mercadorias cujo detentor pode 
confirmar, após ter sido informado, que 
são mercadorias de contrafação ou 
mercadorias-pirata; 

Or. fr

Alteração 235
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não são aplicáveis os artigos 16.º, 
n.os 3, 4 e 5, e 18.º, n.º 2.

2. Não são aplicáveis os artigos 16.º, n.os 4 
e 5, e 18.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 236
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O declarante ou o detentor das 
mercadorias deve poder exprimir o seu 

4. O declarante ou o detentor das 
mercadorias deve poder exprimir o seu 
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ponto de vista no prazo de 20 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

ponto de vista no prazo de 20 dias úteis a 
contar da receção da decisão de suspensão 
da autorização de saída das mercadorias ou 
da sua retenção.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 237
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O declarante ou o detentor das 
mercadorias deve poder exprimir o seu 
ponto de vista no prazo de 20 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

4. O declarante ou o detentor das 
mercadorias deve poder exprimir o seu 
ponto de vista no prazo de 5 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

Or. fr

Alteração 238
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As mercadorias em causa podem ser 
destruídas se, no prazo de 20 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 

5. As mercadorias em causa podem ser 
destruídas se, no prazo de 20 dias úteis a 
contar da receção da decisão de suspensão 
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autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção, o declarante ou o detentor das 
mercadorias tiver confirmado aceitar a sua 
destruição às autoridades aduaneiras.

da autorização de saída das mercadorias ou 
da sua retenção, o declarante ou o detentor 
das mercadorias tiver confirmado aceitar a 
sua destruição às autoridades aduaneiras.

Or. sv

Justificação

Para que todos os titulares de decisões de aceitação de pedidos disponham dos mesmos 
prazos para tomar medidas em relação a mercadorias suspensas ou retidas, 
independentemente do tempo de que os serviços postais necessitam para entregar a decisão 
das autoridades aduaneiras de suspender a autorização de saída das mercadorias ou de 
proceder à sua retenção, o prazo para que sejam tomadas medidas deve ser contado a partir 
da data em que a decisão é recebida e não da data em que esta é enviada.

Alteração 239
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As mercadorias em causa podem ser 
destruídas se, no prazo de 20 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção, o declarante ou o detentor das 
mercadorias tiver confirmado aceitar a sua 
destruição às autoridades aduaneiras.

5. As mercadorias em causa podem ser 
destruídas se, no prazo de 10 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção, o declarante ou o detentor das 
mercadorias tiver confirmado aceitar a sua 
destruição às autoridades aduaneiras.

Or. fr

Alteração 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A destruição é efetuada sob controlo 
aduaneiro e a expensas da autoridade 

7. A destruição é efetuada sob controlo 
aduaneiro e a expensas do titular da
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aduaneira. decisão de deferimento do pedido.

Or. fr

Alteração 241
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias se opuser à sua destruição, as 
autoridades aduaneiras devem notificar 
dessa oposição o titular da decisão de 
deferimento do pedido, bem como do 
número de artigos e da sua natureza, 
incluindo imagens desses elementos se 
considerarem adequado.

8. Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias se opuser à sua destruição, as 
autoridades aduaneiras devem notificar 
dessa oposição o titular da decisão de 
deferimento do pedido, bem como do 
número de artigos e da sua natureza, 
incluindo imagens desses elementos ou 
amostras se considerarem adequado.

Or. sv

Alteração 242
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão deve dispor de 
competências que lhe permitam adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 30.º, no que respeita aos limiares 
que definem as pequenas remessas, para 
efeitos do presente artigo.

Suprimido

Or. de

Alteração 243
Cornelis de Jong
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Perante a potencial carga de 
trabalho de controlo aduaneiro resultante 
da presente proposta, as autoridades 
aduaneiras darão primazia ao tratamento 
das grandes remessas.

Or. en

Alteração 244
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando solicitado pelas autoridades 
aduaneiras, o titular da decisão de 
deferimento do pedido reembolsa todos os 
custos incorridos pela administração 
aduaneira nos termos dos artigos 16.º e 17.º 
relativos à manutenção das mercadorias 
sob controlo aduaneiro e à sua destruição 
em conformidade com o previsto nos 
artigos 20.º e 23.º.

1. Quando solicitado pelas autoridades 
aduaneiras, o titular da decisão de 
deferimento do pedido reembolsa todos os 
custos incorridos pela administração 
aduaneira nos termos dos artigos 16.º e 17.º 
relativos à manutenção das mercadorias 
sob controlo aduaneiro e à sua destruição 
em conformidade com o previsto nos 
artigos 20.º e 23.º. As autoridades 
aduaneiras fornecem ao titular de uma 
decisão, mediante pedido, informações 
sobre o local e o modo como as 
mercadorias retidas são armazenadas e 
sobre os custos associados a esta 
armazenagem, sendo-lhe dada a 
oportunidade de se pronunciar sobre esta 
armazenagem.

Or. sv

Justificação

Tal como formulada pela Comissão, a proposta estipula que o titular de direitos deve efetuar 
um cálculo económico quando apresentar um pedido de intervenção, o que pode ser 
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problemático para as pequenas e médias empresas que dispõem de recursos financeiros 
limitados. Este facto pode levar o titular de direitos a optar por não apresentar um pedido, 
deixando que mercadorias falsificadas passem a fronteira.

Alteração 245
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando solicitado pelas autoridades 
aduaneiras, o titular da decisão de 
deferimento do pedido reembolsa todos os 
custos incorridos pela administração 
aduaneira nos termos dos artigos 16.º e 17.º 
relativos à manutenção das mercadorias 
sob controlo aduaneiro e à sua destruição 
em conformidade com o previsto nos 
artigos 20.º e 23.º

1. Quando solicitado pelas autoridades 
aduaneiras, o titular da decisão de 
deferimento do pedido reembolsa todos os 
custos incorridos pela administração 
aduaneira, nos termos dos artigos 16.º e 
17.º, relativos à manutenção das 
mercadorias sob controlo aduaneiro, à sua 
destruição, em conformidade com o 
previsto nos artigos 20.º e 23.º, e à 
interceção das mercadorias, desde que os 
intermediários não sejam 
responsabilizáveis, ao abrigo do disposto 
no n.º 2, alínea b), do artigo 27.º.

Or. de

Justificação

Involuntariamente, as empresas de transportes desempenham um papel central na 
importação de mercadorias ilegais e de contrafação para a UE. Não se pode exigir que sejam 
elas a proceder à descoberta de tais mercadorias. Mas elas podem, no entanto, contribuir 
para proteger a UE da importação desse género de bens, caso sejam informadas, na fase 
preparatória de uma encomenda, de todas as anteriores infrações comerciais cometidas pelo 
destinatário das mercadorias que transportam.

Alteração 246
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O disposto no presente artigo não 
prejudica o direito de o titular da decisão 
de deferimento do pedido solicitar uma 
compensação ao autor da violação ou a 
outras pessoas, tendo em conta o previsto 
na legislação do Estado-Membro em que as 
mercadorias tiverem sido encontradas.

2. O disposto no presente artigo não 
prejudica o direito de o titular da decisão 
de deferimento do pedido solicitar uma 
compensação ao autor da violação ou a 
outras pessoas, incluindo intermediários 
como os transportadores ou transitários,
tendo em conta o previsto na legislação do 
Estado-Membro em que as mercadorias 
tiverem sido encontradas.

Or. en

Alteração 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros adotarão 
disposições nacionais que permitam ao 
titular da decisão de deferimento do 
pedido exigir uma compensação ao 
declarante ou à pessoa detentora de um 
controlo físico sobre as mercadorias, 
sempre que não seja possível identificar o 
infrator nem o proprietário das 
mercadorias nem a pessoa que é titular de 
um direito de disposição equivalente sobre 
as mesmas, quando estes não possam ser 
perseguidos no seu território ou não 
possam pagar uma compensação e 
quando o declarante ou a pessoa 
detentora de um controlo físico sobre as 
mercadorias não possa indicar os nomes, 
endereços e números de IVA (quando 
aplicável) do expedidor e do destinatário.

Or. en

(Cf. a alteração 13 do relator.
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Justificação

Os intermediários, como os transportadores e/ou os transitários, têm uma relação contratual 
com os infratores e recebem pagamentos para transportarem as mercadorias falsificadas. 
Quando é possível determinar que os intermediários não tomaram as devidas diligências, 
estes devem suportar os custos da destruição das mercadorias. Uma tal obrigação 
incentivaria uma maior participação dos intermediários na luta contra as violações de 
direitos de propriedade intelectual.

Alteração 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções administrativas Sanções

Or. it

Alteração 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de violação das disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua execução. As 
sanções administrativas previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros determinam as 
sanções aplicáveis em caso de violação das 
disposições do presente regulamento e
tomam todas as medidas necessárias para a 
sua execução. As sanções previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. it

Alteração 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de violação das disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua execução. As 
sanções administrativas previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Sem prejuízo do direito nacional, os 
Estados-Membros aplicam as disposições 
relativas às sanções administrativas por
violação das disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua execução. As 
sanções administrativas previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. fr

Alteração 251
Christian Engström

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Sanções aplicáveis aos requerentes

Os requerentes que, durante um período 
de dois anos, apresentem repetidamente 
pedidos relativos a alegadas violações de 
direitos de propriedade intelectual, a 
maioria das quais se venham a revelar 
falsas, perdem o direito a apresentar 
pedidos por um período determinado. Os 
Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis aos 
requerentes. As sanções previstas devem 
ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 252
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Todas as informações referidas nos 
n.ºs 1 e 2 devem ser registadas numa base 
de dados central da Comissão.

3. Todas as informações referidas nos 
n.ºs 1 e 2 devem ser registadas numa base 
de dados central da Comissão. No sentido 
de estabelecer uma base jurídica para 
essa base de dados, a Comissão elaborará 
uma proposta específica de acordo com o 
processo legislativo ordinário no prazo de 
um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Para a 
elaboração da proposta, a Comissão 
consultará a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados. A base de dados deve 
estar operacional, o mais tardar, em 1 de 
janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

A presente alteração segue as recomendações do parecer da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados (2011/C 363/01). Deve ser prevista a obrigação legal de investir e utilizar 
procedimentos interoperacionais de informatização aduaneira (eCustoms) também no tocante 
à aplicação dos DPI.

Alteração 253
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve disponibilizar às 
autoridades aduaneiras competentes dos 
Estados-Membros, em formulário 
eletrónico, a informação pertinente a que se 
referem os n.ºs 1 e 2.

4. A Comissão deve disponibilizar às 
autoridades aduaneiras competentes dos 
Estados-Membros, em formulário 
eletrónico, a informação pertinente a que se 
referem os n.ºs 1 e 2, o mais cedo possível 
e nunca depois de 1 de janeiro de 2015.

Or. en
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Justificação

Deve ser prevista a obrigação legal de investir e utilizar procedimentos interoperacionais de 
informatização aduaneira (eCustoms) também no tocante à aplicação dos DPI.

Alteração 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O tratamento de dados pessoais na base 
de dados central da Comissão é efetuado 
segundo o Regulamento (CE) 
n.º 45/200126 e sob a supervisão da 
autoridade europeia para a proteção de 
dados.

1. O tratamento de dados pessoais na base 
de dados central da Comissão é efetuado 
segundo o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e 
sob a supervisão da autoridade europeia 
para a proteção de dados. De qualquer 
forma, as medidas de execução a adotar 
devem especificar pormenorizadamente as 
características funcionais e técnicas da 
base de dados.

Or. en

Alteração 255
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A conservação dos dados de caráter 
pessoal pela Comissão e pelos 
Estados-Membros ficará limitada à 
duração do período de validade da decisão 
de deferimento do pedido.

Or. en

Justificação

A presente alteração segue as recomendações do parecer da Autoridade Europeia para a 
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Proteção de Dados (2011/C 363/01).

Alteração 256
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Apresentação de relatórios 

O mais tardar até... * a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu um 
relatório sobre a aplicação dessas 
disposições pelos Estados-Membros, 
indicando, em particular, se a base de 
dados está plenamente operacional em 
todo o território da União.
____________
* JO: inserir data correspondente a 36 
meses após a entrada em vigor do
presente regulamento.

Or. en

Alteração 257
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Relatório

O mais tardar três anos após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a sua aplicação. Em 
particular, o relatório deverá 
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concentrar-se nos preparativos feitos 
pelos Estados-Membros com vista à 
aplicação deste regulamento.

Or. pl

Justificação

O presente regulamento debruça-se sobre questões processuais e para concretizar os seus 
objetivos é importante que ele seja aplicado adequadamente pelos Estados-Membros. Em 
particular, é importante verificar o funcionamento dos sistemas informáticos referidos no 
regulamento.

Alteração 258
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 36 

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de intervenção deferidos nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003 continuam a ser válidos 
durante o período especificado na decisão 
de deferimento do pedido em que esteja 
prevista a intervenção das autoridades 
aduaneiras e não podem ser alargados.

Os pedidos de intervenção deferidos nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003 continuam a ser válidos 
durante o período especificado na decisão 
de deferimento do pedido em que esteja 
prevista a intervenção das autoridades 
aduaneiras e podem ser alargados em 
conformidade com o artigo 11.º do 
presente regulamento. Os pedidos de 
alargamento do período no qual as 
autoridades aduaneiras podem intervir, 
quando apresentados pela primeira vez, 
devem ser completados com as 
informações requeridas no artigo 6.º, n.º 
3.

Or. pl

Justificação

O titular da decisão de concessão da aplicação deve poder assegurar o alargamento do 
período definido em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1383/2003, no qual as 
autoridades aduaneiras podem intervir com base no presente regulamento. Essa 
possibilidade será um encargo menor tanto para as autoridades aduaneiras como para o 
titular da decisão.
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Alteração 259
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até...*, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a execução 
do presente regulamento. Se necessário, o 
relatório será acompanhado de propostas 
e/ou recomendações adequadas.
_______________
* JO: inserir data correspondente a 36 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

O relatório conterá informações adequadas sobre o funcionamento do presente regulamento 
e, em particular, sobre a aplicação de DPI adicionais por parte das autoridades aduaneiras e 
o procedimento especial para as pequenas remessas.


