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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Criado em 2009 como iniciativa do Conselho e da Comissão para fazer face à ameaça 
crescente do comércio de produtos contrafeitos e pirateados, o Observatório Europeu da 
Contrafacção e da Pirataria tornou-se um centro especializado de recolha, acompanhamento e 
comunicação de informações e dados relacionados com todas as violações dos direitos de 
propriedade intelectual (DPI) e uma plataforma para a cooperação entre representantes das 
autoridades nacionais e das partes interessadas para o intercâmbio de ideias e experiências 
sobre as melhores práticas, tendo em vista o desenvolvimento de estratégias de 
implementação dos DPI. Desde que o Observatório foi criado, o Conselho1 acrescentou novas 
responsabilidades às suas competências em matéria de avaliação das necessidades de 
implementação de programas de formação a nível da UE destinados aos agentes implicados 
na luta contra a contrafacção e a pirataria, e o Parlamento Europeu2 solicitou que o 
Observatório compilasse dados da investigação científica sobre a contrafacção e a 
regulamentação dos DPI. Por último, na sequência do estudo encomendado pela 
Direcção-Geral do Comércio3, recomendou-se que o Observatório se torne um ponto de 
contacto único na Comissão para as entidades externas e um centro internacional para a 
criação e a divulgação das melhores práticas.

A fim de prosseguir devidamente a implementação das competências confiadas ao 
Observatório desde o lançamento do projecto em 2009, e tendo em vista um maior 
desenvolvimento das suas actividades operacionais, considera-se que é necessário modificar o 
seu actual estatuto, introduzindo alterações sustentáveis em termos de infra-estruturas, de 
recursos humanos, de tecnologias da informação e, acima de tudo, dos conhecimentos 
especializados necessários. Estas alterações exigirão recursos financeiros substanciais.

A proposta da Comissão consiste em confiar ao Instituto de Harmonização do Mercado 
Interno (IHMI) as tarefas actualmente executadas pelo Observatório Europeu da Contrafacção 
e da Pirataria. Em resultado da avaliação de impacto realizada pela Comissão e com o apoio 
de todas as partes interessadas envolvidas4, considerou-se adequada a transferência do 
Observatório para o IHMI, sobretudo por este último ter à sua disposição conhecimentos 
especializados e recursos financeiros adequados, capazes de assegurar as tarefas e actividades 
recentemente ampliadas do Observatório.

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de confiar as tarefas do Observatório 
ao IHMI, tendo em vista a melhoria do exercício das competências que lhe foram atribuídas. 
No contexto do crescimento permanente do comércio de produtos contrafeitos e pirateados 
que se traduz num menor incentivo à inovação das empresas da UE e, muitas vezes, acarreta 
uma redução do número de postos de trabalho, afigura-se adequado reforçar a coordenação 

                                               
1 Resolução do Conselho, de 01.03.2010, sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual no 

mercado interno.
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 22.09.2010.
3 Nov. 2010 "Avaliação da estratégia de aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual em 

países terceiros".
4 Não foi organizada uma consulta em termos normais, dado que a proposta recebeu um amplo apoio de 

todas as partes interessadas em diferentes ocasiões (Fórum sobre a contrafacção (2010), Cimeira 
Pan-Europeia da Propriedade Intelectual, realizada em 2010 em Bruxelas. 
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política neste domínio. O relator faz igualmente questão de frisar que certas categorias de 
produtos falsificados, como medicamentos, brinquedos, componentes automóveis, 
electrodomésticos, etc., representam uma ameaça para a saúde humana, provocando uma 
redução considerável da protecção do consumidor, que é uma das principais preocupações da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores. Por conseguinte, o relator 
considera devidamente justificada a necessidade de informar o público e de o sensibilizar para 
os possíveis perigos e consequências do aumento exponencial da contrafacção e da pirataria 
observado nos últimos anos. Importa salientar que em grande medida as PME também têm de 
fazer face ao desafio da contrafacção. 

Todas as questões acima evocadas representam uma grave ameaça ao funcionamento 
adequado do mercado interno. Para os Estados-Membros, o crescimento da contrafacção ou 
da pirataria também se traduzem em avultadas perdas de receitas fiscais. 

À luz destes factos, o relator congratula-se com a ideia de atribuir ao Instituto de 
Harmonização no Mercado Interno as tarefas relacionadas com a protecção dos direitos de 
propriedade intelectual e de reunir os representantes dos sectores público e privado num 
Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria. O relator está convicto de que a solução 
proposta é economicamente rentável e permitira ao Observatório ter acesso, o mais 
rapidamente possível, aos conhecimentos especializados, recursos e financiamento 
necessários. O relator considera todavia essencial sublinhar que o acesso aos recursos 
financeiros necessários para realizar as tarefas do observatório tem de ser assegurado em 
permanência.

Concretamente, o relator gostaria de salientar que é indispensável garantir que a informação
recolhida, analisada e disseminada pelo IHMI preencha diversos critérios de exaustividade e 
de qualidade dos dados.  Além disso, o relator entende ser crucial assegurar que as actividades 
realizadas pelo IHMI, especialmente no que se refere às reuniões com o Observatório, se 
norteiem por vigorosos princípios de transparência. A finalizar, o facto de já existirem 
algumas estratégias para as violações dos direitos de propriedade intelectual em vários 
Estados-Membros deve ser tido em conta ao prever novas actividades para o IHMI.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça para a economia da 
União, sobretudo porque afecta 
negativamente a competitividade das 
pequenas e médias empresas. Além disso, 
o aumento exponencial do número de 
produtos contrafeitos quotidianamente 
utilizados pelos consumidores europeus 
constitui uma verdadeira ameaça para a 
sua saúde e segurança. São, pois, 
necessárias acções eficazes, imediatas e 
coordenadas à escala europeia e mundial 
para lutar eficazmente contra este 
fenómeno.

Or. en

Justificação

As pequenas e médias empresas revestem-se de particular importância para a economia 
europeia e, por isso, os impactos negativos das violações dos direitos de propriedade 
intelectual merecem uma menção especial. Além do mais, como a contrafacção não afecta só 
os bens de luxo, mas sim, cada vez mais, produtos quotidianamente utilizados pelos 
consumidores (produtos de higiene pessoal, peças para automóveis, electrodomésticos, etc.), 
importa salientar o perigo que daí advém para a segurança e a saúde dos consumidores.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 22 de Março de 2010 sobre o 
reforço do controlo do respeito dos direitos 
de propriedade intelectual no mercado 
interno, exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a alargarem o âmbito da 
cooperação entre o Instituto e os serviços 
nacionais de propriedade intelectual ao 
combate contra a violação dos direitos de 
propriedade intelectual.

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 22 de Março de 2010 sobre o 
reforço do controlo do respeito dos direitos 
de propriedade intelectual no mercado 
interno, exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a alargarem o âmbito da 
cooperação entre o Instituto e os serviços 
nacionais de propriedade intelectual ao 
combate contra a violação dos direitos de 
propriedade intelectual; além disso, 
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manifestou o desejo de que o Observatório 
proceda, entre outros, à compilação de 
dados resultantes da investigação 
científica sobre a contrafacção e a 
regulação dos DPI.

Or. en

Justificação

A inovação científica contribui grandemente para a economia europeia, e por isso é muito 
importante garantir a compilação de dados resultantes da investigação científica. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a) Melhorar a compreensão do alcance e 
do impacto da violação dos direitos de 
propriedade intelectual, protegidos pela 
legislação da União Europeia ou pela 
legislação nacional dos Estados-Membros, 
incluindo os direitos de propriedade 
industrial, os direitos de autor e os direitos 
conexos aos direitos de autor;

(a) Melhorar a compreensão do alcance, da 
dimensão, do valor e do impacto da 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, protegidos pela legislação da 
União Europeia ou pela legislação nacional 
dos Estados-Membros, incluindo os 
direitos de propriedade industrial, os 
direitos de autor e os direitos conexos aos 
direitos de autor;

Or. en

Justificação

Para ficar com uma noção clara da magnitude das violações dos direitos de propriedade 
intelectual, afigura-se justificada uma maior gama de critérios.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 

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

prevenção e a luta contra a contrafacção e a 
pirataria, incluindo sistemas de localização 
e seguimento;

Or. en

Justificação

Afigura-se adequado garantir, não só a recolha de informação e de instrumentos técnicos, 
mas também o desenvolvimento e a inovação dos instrumentos técnicos e a sua consequente 
aplicação na prática, para combater a contrafacção e a pirataria. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2.° – n.° 2 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(b) Desenvolver uma metodologia para a 
recolha, análise e comunicação de dados 
independentes, objectivos, comparáveis e 
fiáveis relativos às violações dos direitos 
de propriedade intelectual;

(b) Desenvolver uma metodologia para a 
recolha, análise e comunicação periódicas
de dados independentes, objectivos, 
comparáveis, robustos e fiáveis relativos às 
violações dos direitos de propriedade 
intelectual;

Or. en

Justificação

Para garantir uma metodologia exaustiva, a recolha, a análise e a comunicação devem ser 
efectuadas a intervalos regulares. Além do mais, é necessário que a metodologia estabelecida 
garanta que os dados obtidos confirmam os diversos requisitos de exaustividade e de 
qualidade dos dados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.° 2 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(c) Recolher, analisar e divulgar dados 
objectivos, fiáveis e comparáveis 
pertinentes respeitantes às violações dos 

(c) Recolher, analisar e divulgar 
periodicamente dados independentes, 
objectivos, fiáveis, sólidos e comparáveis 
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direitos de propriedade intelectual; pertinentes respeitantes às violações dos 
direitos de propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

Para ter uma noção global das violações dos direitos de propriedade intelectual, os dados 
devem ser recolhidos, analisados e divulgados a intervalos regulares. Além do mais, é 
necessário assegurar que os dados obtidos confirmem os numerosos critérios de 
exaustividade e de qualidade aplicados na sua recolha.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(d) Recolher, analisar e divulgar dados 
objectivos, fiáveis e comparáveis 
pertinentes sobre o valor económico dos 
direitos de propriedade intelectual e o seu 
contributo para o crescimento económico, 
o bem-estar, a inovação, a criatividade, a 
diversidade cultural, a criação de empregos 
de grande qualidade e o desenvolvimento 
de produtos e serviços de grande qualidade 
na União;

(d) Recolher, analisar e divulgar 
periodicamente dados independentes
objectivos, fiáveis, comparáveis, sólidos e
pertinentes sobre o valor económico dos 
direitos de propriedade intelectual e o seu 
contributo para o crescimento económico, 
o bem-estar, a inovação, a criatividade, a 
diversidade cultural, a criação de empregos 
de grande qualidade e o desenvolvimento 
de produtos e serviços de grande qualidade 
na União;

Or. en

Justificação

Para compreender totalmente o valor dos direitos de propriedade intelectual, os dados devem 
ser recolhidos, analisados e divulgados a intervalos regulares. Além do mais, é necessário 
garantir que os dados obtidos confirmem os numerosos critérios de exaustividade e de 
qualidade aplicados na sua recolha.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As pequenas e médias empresas revestem-se de particular importância para a economia 
europeia, merecendo, por isso, uma menção especial. Além disso, as pequenas e médias 
empresas são particularmente vulneráveis à pirataria e à contrafacção por carecerem dos 
recursos e dos conhecimentos especializados à disposição das grandes empresas.   

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

O Instituto assegura, de forma permanente, 
a realização das actividades que lhe são 
confiadas pelo presente regulamento com 
os seus próprios recursos orçamentais.

O Instituto assegura, de forma permanente, 
a realização das actividades que lhe são 
confiadas pelo presente regulamento com 
os seus próprios recursos orçamentais e 
zela por que sejam atribuídos recursos 
financeiros suficientes para que essas 
tarefas sejam devidamente executadas.

Or. en

Justificação

As competências do IHMI já implicam a realização de uma série de actividades, 
especialmente no domínio do registo de marcas, desenhos e modelos. É fundamental que as 
novas actividades, resultantes da transferência do Observatório para o IHMI, sejam 
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devidamente executadas, em especial, que os recursos financeiros necessários sejam 
afectados.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Os nomes dos representantes, a ordem 
de trabalhos e as actas das reuniões são 
publicados no sítio Web do Instituto.

4. Os nomes dos representantes, a ordem 
de trabalhos, as actas das reuniões, outras 
informações pertinentes e documentação 
conexa são publicados no sítio Web do 
Instituto.

Or. en

Justificação

O acesso a informações e documentos adicionais aumentaria a transparência e a confiança 
do público nas actividades levadas a cabo pelo IHMI.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – texto introdutório

Texto proposto pela Comissão Alteração

Sem prejuízo da legislação que rege o 
tratamento de dados pessoais, os 
Estados-Membros e os representantes do 
sector privado reunidos no Observatório 
devem:

Sem prejuízo da legislação que rege o 
tratamento de dados pessoais, os 
representantes reunidos no Observatório 
devem:

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário alargar a referência a qualquer tipo de representantes e garantir a 
inclusão, não só das administrações públicas, mas também de organismos públicos e 
organizações (em conformidade com o artigo 3.º). Portanto, justifica-se a supressão de uma 
referência concreta aos Estados Membros e ao sector privado. Além disso, para assegurar a 
coerência ao longo do texto, é conveniente alinhar a formulação usada na introdução do 
artigo 5 º, com a formulação utilizada no artigo 2, alínea f) do n.º 2, e no artigo 8.º, n.º 3.



PA\875829PT.doc 11/11 PE470.071v01-00

PT

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(d) Uma análise global das actividades que 
o Instituto tenciona desenvolver no futuro;

(d) Uma análise global das actividades que 
o Instituto tenciona desenvolver no futuro
tendo em conta as actividades realizadas 
nos Estados-Membros, de modo a evitar 
uma duplicação desnecessária;

Or. en

Justificação

Já estão a ser aplicadas várias estratégias nos diferentes Estados-Membros, pelo que, para 
evitar a sobreposição de esforços a nível da UE e dos Estados-Membros, parece correcto que 
se reflicta sobre o trabalho realizado pelos Estados-Membros na área ao encarar o 
planeamento estratégico de eventuais novas actividades a realizar pelo Observatório.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Aquando da elaboração do relatório de 
avaliação, a Comissão consulta os 
representantes reunidos no seio do 
Observatório sobre as questões enunciadas 
no n.º 2.

3. Aquando da elaboração do relatório de 
avaliação, a Comissão consulta os 
representantes reunidos no seio do 
Observatório sobre as questões enunciadas 
no n.º 2. A Comissão analisa igualmente a 
possibilidade de envolver quaisquer 
outras partes interessadas no processo de 
avaliação.

Or. en

Justificação

Todas as partes interessadas devem poder contribuir para o processo de consulta sobre a 
avaliação da actuação do Observatório na aplicação do presente regulamento.


