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PARTE I - NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos dos artigos 6.º e 7.º da Lei nº 43/2006, de 25 de Agosto, que regula o 
acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do 
processo de construção da União Europeia, bem como da Metodologia de escrutínio das 
iniciativas europeias aprovada em 20 de Janeiro de 2010, a Comissão de Assuntos Europeus 
recepcionou a Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo 
das autoridades aduaneiras [COM(2011)285].

A supra identificada iniciativa foi remetida às Comissões de Orçamento, Finanças e 
Administração Pública e de Economia e Obras Públicas, atento o seu objecto. A 6.ª Comissão 
analisou a referida iniciativa e aprovou o Relatório que se anexa ao presente Parecer, dele 
fazendo parte integrante. A 5.ª Comissão não se pronunciou.

PARTE II – CONSIDERANDOS
O Conselho da União Europeia, na sua Resolução do Conselho, de 23 de Setembro de 2008, 
sobre um plano europeu global de combate à contrafacção e à pirataria, solicitou a revisão do 
Regulamento (CE) n.º1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção 
das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de 
propriedade intelectual e a medidas contra que violem esses direitos.

Considera-se nesta Proposta de Regulamento que a comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual prejudica consideravelmente os fabricantes e os 
comerciantes que respeitem a lei bem como os titulares dos direitos e conduz a, em algumas 
situações, os consumidores possam pôr em risco a sua saúde e a sua segurança.

A Revisão do Regulamento que é solicitada visa introduzir normas que permitam o reforço do 
controlo do respeito pela propriedade intelectual e garantir a clareza jurídica em todos os seus 
aspectos. 
Por isso, “o objectivo geral é garantir que as medidas e os procedimentos aduaneiros em 
matéria de controlo da aplicação dos Direitos de Propriedade Intelectual nas fronteiras são 
eficazes e coerentes com todas as obrigações legais pertinentes”.   

Atentas as disposições da presente proposta, cumpre suscitar as seguintes questões:

a) Da Base Jurídica
A base jurídica da Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
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CONSELHO relativa ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo 
das autoridades aduaneiras [COM(2011)285] assenta no n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia que prevê competências para a adopção de medidas 
relativas à aplicação da política comercial comum e os aspectos comerciais  da propriedade 
intelectual fazem parte da política comercial comum.
O n.º 1 do artigo 3.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia confere à União 
Europeia a competência exclusiva em matéria de política comercial comum o Regulamento 
cuja Revisão se propõe, diz respeito aos aspectos comerciais dos direitos de propriedade 
intelectual, dado que prevê que as autoridades aduaneiras apliquem os direitos de propriedade 
intelectual nas fronteiras às mercadorias comercializadas internacionalmente.

Refiram-se ainda, o Regulamento (CE) n.º 1383/2003, que se aplica aos direitos de 
propriedade intelectual, e o Acordo (celebrado no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio), em Doha, em 14 de Novembro de 2001) Sobre os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS- Resolução do Conselho de 16 
de Março de 2009 sobre o Plano de Acção Aduaneira da Luta contra as Infracções aos 
Direitos de Propriedade Intelectual de 2009 a 2012 (2009/C71/01).

a) Do Princípio da Subsidiariedade
Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia e dos Protocolos 2 e 31

anexos ao Tratado, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. A adopção 
desta iniciativa constitui um instrumento adequado em matéria de protecção dos direitos de 
propriedade intelectual e intervenção das autoridades aduaneiras.

b) Do Princípio da Proporcionalidade
Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia e dos Protocolos 2 e 32 do 
Tratado, a presente iniciativa não viola o princípio da proporcionalidade, porquanto não 
excede o necessário para atingir os objectivos do Tratado.

c) Do conteúdo da iniciativa 
- A Proposta de Regulamento em apreço tem um Capítulo I, “Objecto, âmbito de aplicação e 
definições” que estabelece que a legislação aplicável, sem prejuízo do artigo 8.º do 
Regulamento (CE) n.º 864/2007, é o direito do Estado-Membro em que as mercadorias se 
encontrem numa das situações referidas 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 Capítulo II (Pedido de intervenção das autoridades aduaneiras) são definidas as regras 
relativas à “apresentação de pedidos de intervenção” e às “decisões sobre os pedidos de 
intervenção”.

- No Capítulo III (Disposições relativas à intervenção das autoridades aduaneiras) estabelece-

                                               
1 Antigo Protocolo 30.
2 Idem.
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se quando há lugar à “suspensão da autorização de saída ou retenção de mercadorias suspeitas 
de violarem um direito de propriedade intelectual”; à “instauração de processos e saída 
antecipada de mercadorias” e à “destruição de mercadorias de contrafacção e mercadorias-
pirata”

- No Capítulo IV (Responsabilidade, custos e sanções), são definidas as responsabilidades das 
autoridades aduaneiras e do titular da decisão de deferimento do pedido; os custos e as 
sanções administrativas.
- Finalmente, no Capítulo V (Comité, Delegação e disposições finais), a Comissão é assistida 
pelo Comité do Código Aduaneiro instituído pelos artigos 247.º-A e 248.º-A do regulamento 
(CE) n.º 2913/92 do Conselho. As disposições em matéria de protecção dos dados estão 
previstas no artigo 32.º da presente iniciativa.      
- A presente iniciativa não terá impacto nos recursos humanos e no Orçamento da União 
Europeia, razão pela qual não é acompanhada pela ficha financeira prevista no artigo 28.º do 
Regulamento Financeiro [Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias]. 
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PARTE III - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

Em Portugal, esta matéria relativa ao direito de propriedade intelectual é regulada pelo 
Código de Propriedade Industrial, que estabelece o regime de protecção jurídica das 
invenções, das criações e dos sinais distintivos do comércio, pelo Código dos Direitos de 
Autor e dos Direitos Conexos e por uma vasta legislação complementar. Necessariamente esta 
legislação deve ser tida em conta na atribuição e na protecção destes direitos privativos em 
Portugal.

 O controlo da aplicação dos direitos de propriedade intelectual referidos na presente 
iniciativa, e efectuado pelos pedidos de intervenção implica o intercâmbio de dados relativos 
a esses pedidos de intervenção e também o intercâmbio de dados pessoais.
Nesta matéria sensível para qualquer Estado-Membro, deve ser observado o total respeito pela 
legislação nacional de cada Estado, e solicitados todos os pareceres às entidades competentes, 
designadamente em Portugal, à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), só assim 
se salvaguarda a protecção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários.

De resto, a presente iniciativa determina que o tratamento de dados pessoais na base de dados 
central da Comissão e o tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes deve ser 
feita, respectivamente, sob a supervisão da autoridade europeia para a protecção de dados e 
sob a supervisão da entidade pública independente do Estado-Membro. 
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PARTE IV - CONCLUSÔES

a) A Resolução do Conselho de 25 de Setembro de 2008, sobre um plano europeu global de
combate a contrafacção e à pirataria, solicitou a revisão do Regulamento (CE) n.º 1383/2003, 
de 22 de Julho, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias 
suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra que violem 
esses direitos;

b) A presente iniciativa 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; 

c) A presente iniciativa não se aplica às mercadorias que tenham sido introduzidas em livre 
prática ao abrigo do regime para fins especiais, na acepção do artigo 82.º do Regulamento do 
Conselho (CEE) n.º 2913/92;
d) A responsabilidade das autoridades aduaneiras deve ser regida pela legislação dos Estados-
Membros, pelo que a presente iniciativa em nada prejudica a aplicação das disposições da 
legislação dos Estados-Membros e da União Europeia em matéria de propriedade intelectual, 
embora a aceitação pelas autoridades aduaneiras de um pedido de intervenção não confira ao 
titular da decisão o direito a uma indemnização no caso de essas mercadorias não serem 
detectadas por uma estância aduaneira e serem introduzidas ou se não forem adoptados 
quaisquer medidas para a sua retenção;

e) A presente iniciativa não é aplicável às mercadorias sem carácter comercial que façam 
parte da bagagem pessoal dos viajantes.
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PARTE IV – PARECER

Em face dos considerandos expostos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que:

1. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o 
objectivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma acção comunitária;

2. A responsabilidade das autoridades aduaneiras deve ser regida pela legislação dos Estados-
Membros, pelo que a presente iniciativa em nada prejudica a aplicação das disposições da 
legislação dos Estados-Membros e da União Europeia em matéria de propriedade intelectual, 
embora a aceitação pelas autoridades aduaneiras de um pedido de intervenção não confira ao 
titular da decisão o direito a uma indemnização no caso de essas mercadorias não serem 
detectadas por uma estância aduaneira e serem introduzidas ou se não forem adoptados 
quaisquer medidas para a sua retenção;
3. O tratamento de dados pessoais na base de dados central da Comissão é efectuado segundo 
o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e sob a supervisão da autoridade europeia para a protecção 
de dados; o tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes nos Estados-
Membros deve ser realizado em conformidade com a Directiva 95/46/CE e sob a supervisão 
da entidade pública independente do Estado-Membro referido no artigo 28.º da presente 
iniciativa;  
4. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos 
Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente 
iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo.

Palácio de S. Bento, 28 de Outubro de 2011

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão

      (Honório Novo)               (Paulo Mota Pinto)
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PARTE V – ANEXO

Relatório e parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas
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1. Procedimento

Nos termos do nº 1 do artigo 7º da Lei nº. 43/2006, de 25 de Agosto, a Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo do respeito dos 
direitos de propriedade intelectual a cargo das autoridades aduaneiras, foi envida à Comissão 
de Economia e Obras Públicas, distribuída a 24 de Agosto de 2011, para emissão de eventual 
parecer.

2. Enquadramento

1. A presente proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo das autoridades 
aduaneiras, enquadra-se nos objectivos da União Europeia de elaborar um novo plano de 
acção aduaneira de luta contra as infracções aos direitos de propriedade intelectual para o 
período de 2009 a 2012.

2. Da legislação conexa à presente proposta de regulamento, destaca-se o Regulamento (CE) 
n.º 1383/20031 que se aplica aos direitos de propriedade intelectual, e o Acordo Sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS)2, 
celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

3. Objecto da Iniciativa

3.1. Motivação

A motivação da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo das autoridades 
aduaneiras, deve-se à constatação por parte das autoridades de um aumento constante da 
quantidade de mercadorias que violam os direitos de propriedade intelectual no espaço da 
União Europeia. Tem por objectivo garantir que as medidas e os procedimentos aduaneiros 
em matéria de aplicação do DPI nas fronteiras são eficazes e eficientes. Caiem no âmbito da 
presente proposta de regulamento as mercadorias de contrafacção perigosas, a criminalidade 
organizada, a globalização da contrafacção, e a venda de mercadorias de contrafacção pela 
internet.

3.2. Descrição do objecto

. Consulta prévia das partes interessadas
A comissão lançou uma consulta pública para permitir que todas as partes contribuíssem para 
a revisão, tendo recebido 89 contributos.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:PT:PDF

2 Resolução do Conselho de 16 de Março de 2009 sobre o Plano da Acção Aduaneira da Luta contra as 
Infracções aos Direitos de Propriedade Intelectual de 2009 a 2012 (2009/C 71/01)
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Alguns membros da OMC, do Parlamento Europeu, das ONG e da sociedade civil 
manifestaram a sua preocupação no que respeita a determinadas retenções efectuadas pelas 
autoridades aduaneiras de transferências de medicamentos em trânsito pela União Europeia. 
Foi alegado que tais medidas poderiam afectar o comércio legítimo de medicamentos 
genéricos. Também a Índia e o Brasil manifestaram preocupações no contexto da OMC. Essas 
preocupações, bem como os incidentes relativos a mercadorias retidas, demonstraram que o 
controlo a cargo das autoridades aduaneiras do cumprimento da legislação relevante da EU 
em matéria de propriedade intelectual carecia de clarificação para reforçar a segurança 
jurídica.

. Avaliação prévia
O Plano de Acção Aduaneira de Luta contra as Infracções aos Direitos de Propriedade 
Intelectual evidenciou vários elementos do regulamento que deveriam ser examinados:

 A aplicação de alguns DPI não é controlada pelos serviços aduaneiros nas fronteiras 
da EU;

 Os procedimentos administrativos relativos ao controlo da aplicação dos DPI são 
considerados muito dispendiosos, tanto para os serviços aduaneiros como para os 
titulares de direitos;

 A interpretação de alguns aspectos dos procedimentos administrativos pode implicar 
um tratamento desigual das diferentes partes interessadas legítimas.

. Resumo da acção proposta
A presente Proposta de Regulamento tem por objectivo:

 Melhorar o controlo da aplicação dos direitos de propriedade intelectual nas fronteiras;
 Limitar os encargos administrativos e económicos que devem ser suportados pelos 

serviços aduaneiros e pelos titulares de direitos, sobretudo as pequenas e médias 
empresas;

 Clarificar e reexaminar qualquer disposição que possa provocar desequilíbrios no 
âmbito dos procedimentos administrativos.

3.3 Caso Português

Em Portugal, o direito de propriedade intelectual encontra-se dividido em dois ramos 
principais: o direito da propriedade industrial e os direitos de autor.
O direito de propriedade industrial regula a protecção jurídica das invenções, das criações e 
dos sinais distintivos do comércio. O direito de autor respeita à protecção Jurídica das 
criações intelectuais no domínio literário.
A atribuição e protecção destes direitos privativos rege-se pelo Código da Propriedade 
Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-Lei 36/2003, de 5 de Março. O regime legal de 
ambos está traçado no Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.

O Código de Propriedade Industrial disciplina também:
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 o regime jurídico das topografias de produtos semicondutores (que até aqui encontrava 
acolhimento na Lei n.º 16/89, de 30 de Junho);

 a disciplina dos certificados complementares de protecção para os medicamentos e o 
regime dos produtos fito - farmacêuticos (até agora  assegurados pelo Regulamento 
(CE) n.º 1768/92 do Conselho, de 18 de Junho, pelo Decreto Lei n.º 106/99, de 31 de 
Março, e pelo Regulamento (CE) n.º 1610/96, de 23 de Julho);

 a protecção jurídica das invenções biotecnológicas (através da transposição da 
Directiva Comunitária n.º 98/44/CE, de 6 de Julho);

 a protecção legal de desenhos e modelos (através da transposição da Directiva 
Comunitária nº 98/71/CE, de 13 de Outubro).

  Diplomas legais relevantes:

 Portaria n.º 1254/2009, de 14 de Outubro, Regulamenta o envio, por via electrónica, 
do requerimento de isenção de impostos, emolumentos e outros encargos legais, 
previsto no n.º 6 do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no momento do 
pedido de registo do projecto de fusão ou de cisão, quando promovido através da 
Internet, e altera a Portaria n.º 1098/2008, de 30 de Setembro, eliminando a taxa de 
registo de marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações 
geográficas nacionais 

 Portaria 1020/2009, de 10 de Setembro, "Cria a Linha de Apoio à Internacionalização 
de Patentes (LAIP)"

 Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, aprova medidas de simplificação e acesso à 
propriedade industrial, alterando o Código da Propriedade Industrial

 Despacho n.º 24743/2008, de 3 de Outubro, regulamentação dos requisitos formais 
dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de 
direitos de propriedade industrial 

 Portaria n.º 1359/2007, de 15 de Outubro, determina o sítio na Internet onde pode ser 
feita a aquisição online de marcas registadas e estabelece as taxas a pagar na aquisição 
online e presencial de marcas registadas 

 Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro (extracto), aprova um regime especial de 
aquisição imediata e de aquisição online de marca registada 

 Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, aprova o Código da Propriedade Industrial, 
no uso da Lei de autorização legislativa, n.º 17/2002, de 15 de Julho

4. Contexto normativo

O Regulamento (CE) n.º 1383/20031 que se aplica aos direitos de propriedade intelectual, e o 
Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio (TRIPS)2, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:PT:PDF

2 Resolução do Conselho de 16 de Março de 2009 sobre o Plano da Acção Aduaneira da Luta contra as 
Infracções aos Direitos de Propriedade Intelectual de 2009 a 2012 (2009/C 71/01)
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5. Observância do princípio da subsidiariedade

As definições gerais dos conceitos de subsidiariedade e de proporcionalidade encontram-se 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (Tratado CE). O 
Protocolo n.º 30 do Tratado fornece indicações mais pormenorizadas relativamente à 
aplicação destes dois princípios.
1. A subsidiariedade constitui um princípio director para a definição da fronteira entre as 
responsabilidades dos Estados-Membros da EU, ou seja, quem deve agir?. Se a Comunidade 
tiver competência exclusiva na área em causa, não existem dúvidas acerca de quem deve agir 
e a subsidiariedade não se aplica. No caso de partilha de competências entre a Comunidade e 
os Estados-Membros, o princípio estabelece claramente uma presunção a favor da 
descentralização. A Comunidade só deve intervir se os objectivos da acção prevista não 
puderem ser suficientemente realizados pela acção dos Estados Membros (condição da 
necessidade) e se puderem ser mais adequadamente realizados por meio de uma acção da 
Comunidade (condição do valor acrescentado ou da eficácia comparada).
2. A Proposta integra-se no plano de acção elaborado pela Comissão e aprovado pelo 
Conselho, no âmbito do grupo de trabalho criado pelo programa "Alfandega 13", que abrange 
a legislação, o desempenho operacional, a cooperação com a indústria, a cooperação 
internacional, e a sensibilização. A Proposta está em conformidade com a política e a 
estratégia que a EU tem vindo a adoptar em matéria de protecção dos direitos de propriedade 
intelectual.
3. Uma acção coordenada da EU contribuirá para a harmonização legislativa no que toca aos 
direitos de propriedade industrial, tendo um impacto positivo no emprego, nos consumidores 
e na sociedade em geral. 

6. Observância do princípio da proporcionalidade

A proporcionalidade constitui um princípio orientador sobre o modo como a União deve 
exercer as suas competências, tanto exclusivas como partilhadas (qual deve ser a forma e 
natureza da acção da EU?). Tanto o artigo 5º do Tratado CE como o Protocolo estabelecem 
que a acção da Comunidade não deve exceder o necessário para atingir os objectivos do 
Tratado. 
1. O artigo 207.º do Tratado sobre o funcionamento da EU prevê competências para a 
adopção de medidas relativas à aplicação da política comercial comum. Por conseguinte, a 
base jurídica da proposta é o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
2. O regulamento diz respeito aos aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual, 
dado que prevê medidas que permitem às autoridades aduaneiras aplicar os direitos de 
propriedade intelectual nas fronteiras às mercadorias comercializadas internacionalmente. O 
artigo 3.º, n.º 1 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia confere à União 
Europeia a competência exclusiva em matéria de política comercial comum.

7. Opinião do Relator

Os bens relacionados com a inovação, a qualidade a criatividade, têm um peso significativo e 
crescente no PIB das economias mais desenvolvidas. A experiência, a inovação, a qualidade e 
a criatividade constituem factores essenciais ao sucesso das economias baseadas no 
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conhecimento como é o caso das economias europeias.
A contrafacção constitui uma seríssima ameaça ao desenvolvimento sustentável das 
economias, colocando em risco empresas e postos de trabalho. A defesa da propriedade 
industrial marca as economias desenvolvidas. Assim, é manifesta e evidente a necessidade de 
legislação que regule os direitos de propriedade intelectual.
Portugal, como membro de pleno direito da UE, tem a incumbência e o benefício de apoiar 
todas as soluções que visem a coesão europeia, devendo aproveitar todas as vantagens 
possíveis e a seu alcance que fomentem o crescimento económico, nomeadamente no que 
concerne às relações comerciais com outros países.
Na actual economia globalizada, os bens e serviços são crescentemente produtos 
transnacionais. Assim, parece evidente que qualquer combate à contrafacção conte com a 
presença das autoridades aduaneiras. 
O presente regulamento tem com o objectivo definir 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 Europeia.

8. Conclusões

Do presente relatório COM(2011)285, retiram-se as seguintes conclusões:

 O Conselho da União Europeia, na sua Resolução do Conselho de 25 de Setembro de 
2008, sobre um plano europeu global de combate à contrafacção e à pirataria, solicitou 
a revisão do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, 
relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas 
de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias 
que violem esses direitos.

 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 adoptar medidas que 
permitam combater esta actividade ilegal sem, no entanto, impedir comércio legítimo.

 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 submetidas a «controlo aduaneiro», na acepção 
do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 que estabelece o código aduaneiro comunitário, 
representa uma boa utilização dos recursos. 

 O presente Regulamento inclui regras processuais destinadas às autoridades 
aduaneiras. Por conseguinte, não introduz nenhum critério novo que permita 
determinar da existência de uma violação do direito de propriedade intelectual.

 O presente regulamento não deve afectar as disposições relativas à competência dos 
tribunais, em especial as previstas pelo Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho 
relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em 
matéria civil e comercial.
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 O Regulamento (CE) n.º 1383/2003 autorizou os Estados-Membros a prever um 
procedimento que permite a destruição de determinadas mercadorias sem que seja 
necessário instaurar qualquer processo para determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual. Por conseguinte, o referido procedimento deverá 
adquirir um carácter obrigatório em relação às violações manifestas, facilmente 
identificáveis através de simples exame visual por parte das autoridades aduaneiras, 
devendo ser aplicado a pedido do titular do direito, quando o declarante ou o detentor 
das mercadorias não se oponha à sua destruição.

 Nos termos da «Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública», adoptados 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, fraccionamento da carga ou alterações no modo ou 
meio de transporte constitua apenas uma parte de um trajecto 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.

 A responsabilidade das autoridades aduaneiras deve ser regida pela legislação dos 
Estados-Membros, embora a aceitação pelas autoridades aduaneiras de um pedido de 
intervenção não confira ao titular da decisão o direito a uma indemnização no caso de 
essas mercadorias não serem detectadas por uma estância aduaneira e serem 
introduzidas ou se não forem adoptadas quaisquer medidas para a sua retenção.

 O controlo da aplicação dos direitos de propriedade intelectual efectuado pelos 
serviços aduaneiros implica o intercâmbio de dados das decisões relativas aos pedidos 
de intervenção. Esse tratamento de dados abrange também os dados pessoais e deve 
ser regido pelo direito da União, conforme previsto, nomeadamente, pela Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de Outubro de 1995 relativa à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados13, e o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, relativo à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e 
pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados.

9. Parecer

Em face das conclusões, e nada havendo a opor, a Comissão Parlamentar de Economia 
e Obras Públicas remete o presente relatório à Comissão Parlamentar de Assuntos 
Europeus, para apreciação, nos termos da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto.

Palácio de São Bento, 16 de Setembro de 2011

O Deputado Relator O Presidente da Comissão
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