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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição do Conselho em primeira leitura com vista à adoção do REGULAMENTO 

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo à intervenção das 
autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos 
de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do 
Conselho, adotada pelo Conselho em 16 de maio de 2013
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I. INTRODUÇÃO

A Comissão apresentou ao Conselho a proposta em epígrafe em 26 de maio de 2011.

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados emitiu parecer em 12 de outubro de 2011.

O Parlamento Europeu, em 3 de julho de 2012, estabeleceu a sua posição em primeira leitura, 

com alterações à proposta.

Tendo em conta a primeira leitura do Parlamento, o Conselho adotou, pelo processo 

legislativo ordinário (artigo 294.º do TFUE), em 16 de maio de 2013, a sua posição em 

primeira leitura sobre o projeto de regulamento.

II. OBJETIVO

O regulamento tem por objetivo reforçar e clarificar as disposições relativas ao cumprimento 

da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual, o que será possível alargando o 

âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 às designações comerciais, às 

topografias de produtos semicondutores e aos modelos de utilidade bem como a algumas 

violações.

O projeto de regulamento introduz procedimentos simplificados no que diz respeito à 

destruição de mercadorias, permitindo que as autoridades aduaneiras disponham de 

mercadorias abandonadas para destruição sem que tal implique o cumprimento de 

procedimentos legais. Relativamente às pequenas remessas, um procedimento específico 

permite a destruição de mercadorias objeto de um pedido e suspeitas de serem mercadorias de 

contrafação ou mercadorias-pirata, sem a intervenção do titular do direito.

A proposta prevê igualmente algumas medidas que garantem a proteção dos interesses dos 

comerciantes idóneos em relação a uma eventual aplicação abusiva dos procedimentos de 

controlo dos direitos de propriedade intelectual, designadamente no que se refere às 

informações que as autoridades aduaneiras devem prestar aos titulares de direitos e ao direito 

de defesa.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. Generalidades

Na sua posição em primeira leitura, o Conselho subscreve o objetivo geral da proposta 

no que diz respeito à necessidade de reforçar a intervenção das autoridades aduaneiras 

para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual.

No entanto, o Conselho é de opinião que o âmbito de aplicação do regulamento não 

deve ser alargado ao comércio paralelo e aos excedentes, e que o direito a ser ouvido 

deve ser concedido em conformidade com a legislação nacional, introduzindo além 

disso algumas alterações técnicas na proposta.

2. Alterações do PE

O Parlamento Europeu adotou 108 alterações à proposta1. Essas alterações dizem 

respeito sobretudo aos seguintes aspetos:

– aplicabilidade do regulamento às mercadorias em trânsito;

– rastreabilidade das importações paralelas;

– apresentação de pedidos mediante a utilização de sistemas de tratamento 

eletrónico dos dados, sistemas esses que deverão estar disponíveis o mais tardar 

em 1 de janeiro de 2014;

– relativamente às mercadorias que se suspeita serem mercadorias de contrafação e 

que são sujeitas a um regime suspensivo, fornecimento pelo declarante ou 

detentor das mercadorias da prova adequada de que o destino final das 

mercadorias se situa fora do território da União;

– direito a ser ouvido;
                                               
1 O texto completo das alterações adotadas pelo Parlamento no plenário de 3 de julho de 2012 

está disponível no seguinte endereço:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
-2012-272
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– cooperação com as autoridades aduaneiras de países terceiros e partilha de 

informações e de dados entre autoridades aduaneiras;

– alargamento do procedimento simplificado de destruição de mercadorias a todas 

as infrações aos DPI (direitos de propriedade intelectual);

– procedimento específico de destruição de mercadorias em pequenas remessas, 

definido com base no número de artigos (menos de três) e no seu peso total 

(menos de 2 kg) contido numa única embalagem;

– apresentação pela Comissão de um relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento no prazo de três anos após a sua entrada em vigor.

3. Novos elementos introduzidos pelo Conselho

São os seguintes os principais pontos da posição comum que diferem da proposta da 

Comissão:

– exclusão do comércio paralelo e dos excedentes do âmbito de aplicação do 

Regulamento;

– controlos aduaneiros e medidas de identificação suscetíveis de serem tomadas 

pelas autoridades aduaneiras no intuito de impedir a realização de operações que 

violem as leis de propriedade intelectual aplicáveis no território da União e de 

cooperar com países terceiros no cumprimento da legislação sobre os direitos de 

propriedade intelectual;

– procedimento comum a aplicar a todas as violações dos DPI abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do regulamento, sem prejuízo do procedimento específico 

aplicável às pequenas remessas;

– procedimento para as pequenas remessas – aplicável exclusivamente a pedido do 

requerente – e respetivos custos, cuja cobertura poderá ser solicitada ao 

requerente;
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– definição no regulamento de "pequenas remessas", relativamente às quais a 

Comissão tem competência para adotar atos delegados em conformidade com o 

artigo 290.º do TFUE tendo em vista alterar, em determinadas circunstâncias, os 

seus elementos não essenciais;

– fundamento jurídico necessário, em conformidade com o artigo 69.º do Acordo 

TRIPS e tendo em vista a eliminação do comércio internacional de mercadorias 

que violem os direitos de propriedade intelectual, para que as autoridades 

aduaneiras na UE e nos países terceiros troquem rapidamente informações. São 

conferidas à Comissão competências de execução para definir os elementos das 

modalidades práticas de intercâmbio de dados com países terceiros;

– direito a ser ouvido;

– situações em que o titular do direito pode utilizar as informações que as 

autoridades aduaneiras lhe comunicaram na sequência da retenção de 

mercadorias;

– disposições previstas no ato de base em matéria de recolha e tratamento de dados, 

períodos de retenção, exercício de direitos e de responsabilidades em 

conformidade com a legislação em vigor sobre proteção de dados.

IV. CONCLUSÃO

A posição em primeira leitura, adotada por unanimidade pelo Conselho e apoiada pela 

Comissão, visa cumprir os objetivos do regulamento proposto, que consistem em reforçar e 

clarificar o quadro normativo dentro do qual funcionam as autoridades aduaneiras, tendo em 

vista fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual.
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