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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre 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)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0285),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0139/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, bem como os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
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.

Or. en

(Ver alteração 15 ao n.° 4 do Artigo 1.º.)

Justificação

Com o presente regulamento pretende-se apenas instituir um quadro processual para o 
controlo do respeito dos DPI por parte das autoridades aduaneiras. Não pode ser entendido 
como contendo qualquer disposição substantiva que afete a determinação das violações de 
DPI. A isenção da bagagem pessoal dos passageiros não é compatível com esta abordagem, 
dado que, de acordo com a legislação substantiva da UE em matéria de PI, os DPI só podem 
ser aplicados quando as mercadorias são de natureza comercial ou são utilizadas durante as 
transações comerciais. Esta disposição deverá, pois, ser suprimida.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 5
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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 reforçar o cumprimento dos direitos de 
propriedade intelectual, o controlo 
aduaneiro deverá, por conseguinte, ser 
alargado a outros tipos de violações, como 
as importações paralelas de mercadorias 
que foram fabricadas com o 
consentimento do titular de direitos de 
propriedade intelectual mas foram 
distribuídas no EEE sem o seu 
consentimento, bem como de mercadorias 
que foram fabricadas sem o 
consentimento do titular de direitos de 
propriedade intelectual. 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.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do regulamento proposto é alargado às importações paralelas e às 
chamadas "overruns" (mercadorias que foram fabricadas sem o consentimento do titular de 
direitos de propriedade intelectual), entre outros tipos de violações. Por motivos de clareza 
jurídica e no intuito de assegurar uma correta aplicação, é adequado utilizar a redação do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1383/2003 para descrever essas violações.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros devem afetar 
recursos suficientes para que as 
autoridades aduaneiras possam 
desempenhar as suas responsabilidades 
alargadas e proporcionar formação aos 
funcionários aduaneiros. A Comissão e os 
Estados-Membros devem adotar diretrizes 
a fim de assegurar a execução correta e 
uniforme dos controlos aduaneiros em 
relação aos diferentes tipos de violações 
abrangidos pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de atenuar as preocupações relativamente à capacidade das autoridades aduaneiras 
para cumprirem eficazmente as suas obrigações relacionadas com os novos tipos de 
violações incluídos no âmbito de aplicação do presente regulamento, convém salientar a 
importância de afetar recursos suficientes, proporcionar formação adequada e desenvolver 
diretrizes que ajudem as autoridades aduaneiras na realização dos controlos necessários.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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.

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

Or. en

(Ver, por exemplo, alteração 15 ao n.° 4 do artigo 1.º.)

Justificação

Para ser coerente com o objetivo de manter uma diferenciação clara entre direito processual 
e direito substantivo em matéria de PI, o regulamento não deve estabelecer nenhum critério 
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para determinar a existência de uma violação de DPI. Quaisquer disposições existentes 
suscetíveis de serem interpretadas nesse sentido devem ser suprimidas.

Alteração 5
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, 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.

Suprimido

Or. en

(Ver alterações 34 a 38 ao artigo 20.º)

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 6
Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) 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. Como 
reconhecido na resolução do Parlamento 
Europeu de 18 de dezembro de 2008 sobre 
o impacto da contrafação no comércio 
internacional, este procedimento provou 
ser muito eficaz nos Estados-Membros que 
o aplicam. Por conseguinte, o referido 
procedimento deverá adquirir um caráter 
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.

(12) 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. Como 
reconhecido na resolução do Parlamento 
Europeu de 18 de dezembro de 2008 sobre 
o impacto da contrafação no comércio 
internacional, este procedimento provou 
ser muito eficaz nos Estados-Membros que 
o aplicam. Por conseguinte, o referido 
procedimento deverá adquirir um caráter 
obrigatório em relação a todas as
violações, devendo ser aplicado a pedido 
do titular do direito, quando o titular de 
direitos tenha confirmado a violação de 
um direito de propriedade intelectual e 
concordado com a destruição e quando o
declarante ou o detentor das mercadorias 
não se oponha à sua destruição.

Or. en

(Ver alterações 34 a 38 ao artigo 20.º)

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 7
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, é 
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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.

conveniente introduzir um procedimento 
específico para as pequenas remessas que 
permita a sua destruição sem o 
consentimento do titular dos direitos, caso 
este tenha solicitado a utilização do 
procedimento específico no seu pedido.

Or. en

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. A destruição de mercadorias pelos 
serviços aduaneiros sem a confirmação de uma violação de DPI por parte do titular dos 
direitos ou de um tribunal seria contrária ao direito fundamental de propriedade. Logo, os 
titulares de direitos devem ter de dar o seu consentimento ("opt-in").

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
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essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. 

Alteração 9
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.

Or. en

(Ver alterações 34-38 ao artigo 20.º, alteração 24 ao artigo 16.º, n.º 3, e alteração 27 ao 
artigo 17.º, n.º 3)

Justificação

Deve haver um procedimento harmonizado aplicável a todas as violações de DPI. Um direito 
de ser ouvido comportaria para as autoridades aduaneiras encargos administrativos 
desproporcionados, suscetíveis de originar uma redução de possíveis apreensões. Os 
operadores económicos estão plenamente cientes de que as mercadorias que importam para 
a UE são sujeitas a controlos aduaneiros. Esses controlos não violam os direitos do 
importador, visto que a autoridade aduaneira está apenas a exercer os seus direitos e 
obrigações consagrados na lei.
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Alteração 10
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 
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 

(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. No caso do procedimento 
específico para pequenas remessas, quando 
os consumidores possam ser diretamente 
afetados, deve ser introduzida uma 
disposição que autorize o detentor das 
mercadorias a expressar a sua opinião 
antes de a administração aduaneira tomar 
uma decisão suscetível de o afetar de 
forma negativa.
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cumprimento das formalidades 
aduaneiras, esse prazo deve ser 
significativamente alargado.

Or. en

(Ver justificação da alteração 9 ao considerando 15, da alteração 24 ao artigo 16.º, nº 3, da 
alteração 27 ao artigo 17.º, n.º 3, e da alteração 45 ao artigo 24.º, n.º 4)

Justificação

Um direito geral de ser ouvido comportaria para as autoridades aduaneiras encargos 
administrativos desproporcionados, suscetíveis de originar uma redução de possíveis 
apreensões. No entanto, no caso das pequenas remessas, em que os consumidores poderão 
ser afetados, deve ser concedido o direito de ser ouvido.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Quando as mercadorias 
provenientes de países terceiros são 
sujeitas a um procedimento suspensivo no 
território da União e existe a suspeita de 
que são uma imitação ou uma cópia de 
um produto protegido na União por um 
direito de propriedade intelectual, a 
autoridade aduaneira pode suspender a 
autorização de saída dessas mercadorias 
ou proceder à sua retenção, caso 
disponha de indícios de que um ou mais 
dos operadores económicos envolvidos no 
fabrico, expedição ou distribuição das 
mercadorias, mesmo não tendo ainda 
começado a direcioná-las para 
consumidores da União, estão prestes a 
fazê-lo ou estão a disfarçar as suas 
intenções comerciais. Tais indícios podem 
incluir, inter alia, o facto de o destino das 
mercadorias não ser declarado embora tal 
declaração seja exigida pelo procedimento 
solicitado, a falta de informação exata e 
fiável relativa à identidade ou endereço do 
fabricante ou do expedidor das 
mercadorias, a falta de cooperação com 
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as autoridades aduaneiras, ou 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. Uma tal suspeita 
deve, em todos os casos, basear-se em 
factos concretos.

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 (trânsito externo ou entreposto aduaneiro) 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. A segurança jurídica impõe 
que essas especificações sejam incluídas no presente regulamento, num considerando.

Alteração 12
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. Por isso, é 
especialmente importante que as 
autoridades aduaneiras não retenham 
nem suspendam a autorização de saída 
dos 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 
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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.

fora do território aduaneiro da União, 
quando não existem indícios suficientes 
de que os mesmos se destinam a ser 
comercializados  na União. Para 
determinar a probabilidade de desvio de 
medicamentos com vista à sua 
comercialização na União, as autoridades 
aduaneiras devem ter em conta, inter 
alia, se o expedidor ou o detentor das 
mercadorias dispõe de uma autorização 
de comercialização ou possui um estatuto 
em matéria de reembolso num Estado-
Membro.

Or. en

(Ver alteração 11 (considerando 16 (novo))

Justificação

Embora as condições para que as autoridades aduaneiras possam proceder à retenção de 
mercadorias em trânsito devam ser iguais para todos os produtos (conforme especificado na 
alteração 11 (considerando 16 (novo)), pretende-se com este considerando dar orientações 
adicionais às autoridades aduaneiras para as suas avaliações de riscos, por forma a facilitar 
o comércio legal de medicamentos genéricos, que se revestem de especial importância para a 
proteção da saúde pública e para a promoção do acesso a medicamentos nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 13
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 

(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 
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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.

ser consideradas responsáveis, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em causa. 
Quando o infrator não pode ser 
identificado, não é contactável ou não tem 
condições para pagar uma indemnização, 
o titular da decisão deve poder procurar 
obter uma indemnização junto do 
expedidor. O titular da decisão deve poder 
procurar obter uma indemnização junto 
de intermediários como os 
transportadores ou transitários quando 
tanto o infrator como o expedidor não 
podem ser identificados, não são 
contactáveis ou não têm condições para 
pagar uma indemnização, e o 
intermediário não agiu com a devida 
diligência no tratamento da remessa. 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

(Ver alteração 53 (artigo 27.º, n.º 2-A (novo) e alteração 54 (artigo 27.º, n.º 2-B (novo))

Justificação

Tanto o destinatário como o intermediário estão mais próximos da transação comercial do 
que o titular de direitos. Se o infrator não pode ser identificado, não é contactável (por 
exemplo, porque está situado num país terceiro) ou não tem condições para pagar, deve 
existir a possibilidade de o titular do direito, que financiou antecipadamente os custos da 
armazenagem e da destruição, procurar obter uma indemnização junto dessas partes, tendo 
em conta que o destinatário está mais diretamente envolvido na transação do que o 
intermediário.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-A) O presente regulamento introduz a 
possibilidade de as autoridades 
aduaneiras permitirem que as 
mercadorias abandonadas para 
destruição possam circular, sob a sua 
supervisão, entre diferentes locais 
situados no território aduaneiro da 
União. As autoridades aduaneiras devem 
ser incentivadas a utilizar esta disposição 
para facilitar a correta destruição, do 
ponto de vista económico e ambiental, das 
mercadorias em causa, bem como para 
fins educativos e de exibição, prevendo ao 
mesmo tempo medidas de segurança 
adequadas.

Or. en

(Ver alteração 40 ao n.° 2 do artigo 22.º.)

Justificação

Deve-se também permitir que as mercadorias circulem para fins educativos e de exibição. 
Por um lado, poderiam ser utilizadas na formação dos funcionários aduaneiros, sobretudo 
em relação às novas e complexas violações de DPI. Por outro lado, poderiam servir para 
ensinar os consumidores a reconhecer essas mercadorias, e para os sensibilizar para os 
riscos que lhes estão associados.

Alteração 15
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.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração 1 ao considerando 4)
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Justificação

Com o presente regulamento pretende-se apenas instituir um quadro processual para o 
controlo da aplicação da legislação em matéria de DPI efetuado pelas autoridades 
aduaneiras. Não pode ser entendido como contendo qualquer disposição substantiva que 
afete a determinação das infrações em matéria de DPI. A isenção da bagagem de passageiros 
não é compatível com esta abordagem dado que de acordo com a legislação substantiva da 
UE em matéria de PI, os DPI só podem ser aplicados quando as mercadorias são de natureza 
comercial ou são utilizadas durante as transações comerciais.  Esta disposição deverá, pois, 
ser suprimida.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Declarante», o declarante na aceção 
do artigo 4.º, nº 18, do Regulamento 
(CEE) nº 2913/92;

(13) «Declarante», a pessoa que faz a 
declaração aduaneira em seu nome ou a 
pessoa em nome de quem a declaração é 
feita;

Or. en

Justificação

Para garantir a clareza jurídica é conveniente definir os termos no próprio regulamento 
proposto em vez de remeter para outro ato legislativo.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Fiscalização aduaneira», a 
fiscalização pelas autoridades aduaneiras 
na aceção do artigo 4.º, nº 13, do 
Regulamento (CEE) nº 2913/92;

(15) «Fiscalização aduaneira»: a ação 
empreendida a nível geral pelas 
autoridades aduaneiras a fim de assegurar 
o cumprimento da legislação aduaneira e,
se for caso disso, das restantes disposições 
aplicáveis às mercadorias sujeitas a essa 
ação;

Or. en
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Justificação

Para garantir a clareza jurídica é conveniente definir os termos no próprio regulamento 
proposto em vez de remeter para outro ato legislativo.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A. «Pequena remessa», um único 
pacote que:
(a) inclui menos de três artigos; ou
(b) inclui artigos cujo peso total é inferior 
a 2 kg.

Or. en

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. 

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As pessoas mencionadas no artigo 4.º 
devem apresentar apenas um pedido por 
cada direito de propriedade intelectual 
protegido num Estado-Membro ou na 
União. 

Or. en

Justificação

Esta disposição destina-se a evitar o preenchimento de múltiplos pedidos para o mesmo DPI 
e a apresentação em simultâneo de pedidos a nível nacional e da União, que geraram 
confusão no passado.
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Quaisquer informações pertinentes que 
permitam às autoridades aduaneiras 
analisar e avaliar o risco de violação do 
direito ou dos direitos de propriedade 
intelectual em questão;

(i) Informações pertinentes que permitam 
às autoridades aduaneiras analisar e avaliar 
o risco de violação do direito ou dos 
direitos de propriedade intelectual em 
questão;

Or. en

Justificação

É um exagero pedir aos titulares de direitos que apresentem e atualizem «quaisquer» 
informações pertinentes, já que até o mais ínfimo pormenor pode ser considerado pertinente.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) Compromisso do requerente em 
aceitar que a Comissão trate os dados por 
ele fornecidos;

Suprimida

Or. en

Justificação

Esta informação extremamente sensível e confidencial é para uso exclusivo dos serviços 
aduaneiros para efeitos do presente regulamento. Este número não especifica para que fins a 
Comissão utilizaria os dados nem quem mais teria acesso aos mesmos. Uma tal situação 
poderia suscitar problemas em termos de controlo da aplicação e pôr em risco os interesses 
comerciais (confidencialidade, antitrust etc.) dos titulares de direitos.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

no artigo 20.º, n.º 4, ou 24.º, n.º 9.

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Alteração 23
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 
devem igualmente comunicar ao titular da 
decisão, a pedido deste, informações 
acerca do número de artigos, real ou 
estimado, da sua natureza, bem como 
imagens dos mesmos, se necessário.

Or. en

Justificação

As autoridades aduaneiras devem ter por obrigação fornecer ao titular de direitos que o 
solicite informações sobre os artigos,  o que ajudará o titular de direitos a identificar 
violações e a tomar medidas contra o infrator.

Alteração 24
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 

Suprimida
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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. en

Justificação

Esta obrigação adicional criaria um encargo administrativo desproporcionado para as 
autoridades aduaneiras, suscetíveis de ocasionar uma redução de possíveis apreensões. Os 
operadores económicos estão plenamente cientes de que as mercadorias que importam para 
a UE são sujeitas a controlos aduaneiros. Esses controlos não violam os direitos do 
importador, visto que a autoridade aduaneira está apenas a exercer os seus direitos e 
obrigações consagrados na lei.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 
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, e 
solicitam ao titular da decisão que 
notifique o declarante ou o detentor das 
mercadorias em conformidade.

Or. en

Justificação

Seria mais eficiente se as duas partes dos procedimentos comunicassem entre si diretamente 
para acelerar o processo e reduzir os encargos administrativos para as autoridades 
aduaneiras. Nesse sentido, o titular de direitos deve notificar o declarante ou o detentor das 
mercadorias depois de determinar que foi violado um direito de propriedade intelectual. 
Todas as restantes questões podem ser tratadas diretamente entre as duas partes.



PE470.069v01-00 24/50 PR\875827PT.doc

PT

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A comunicação ao declarante ou ao 
detentor das mercadorias deve incluir 
informações sobre as consequências legais 
previstas no artigo 20.º relativamente a 
mercadorias que não sejam mercadorias
de contrafação nem mercadorias-pirata e 
no artigo 23.º no que respeita a 
mercadorias de contrafação e a 
mercadorias-pirata.

A comunicação ao declarante ou ao 
detentor das mercadorias deve incluir 
informações sobre as consequências legais 
previstas no artigo 20.º.

Or. en

(Ver alterações 34 a 38 ao artigo 20.º)

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 27
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.

Suprimido
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Or. en

(Ver alteração 24 ao n.° 3 do Artigo 16.º.)

Justificação

Esta obrigação adicional criaria um encargo administrativo desproporcionado para as 
autoridades aduaneiras, suscetíveis de ocasionar uma redução de possíveis apreensões. Os 
operadores económicos estão plenamente cientes de que as mercadorias que importam para 
a UE são sujeitas a controlos aduaneiros. Esses controlos não violam os direitos do 
importador, visto que a autoridade aduaneira está apenas a exercer os seus direitos e 
obrigações consagrados na lei.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Disponibilizar essas informações às 
autoridades aduaneiras de países 
terceiros;

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder transmitir informações sobre violações de direitos de 
propriedade intelectual às autoridades aduaneiras de países terceiros, nomeadamente dos 
países de origem, a fim de que estas possam tomar as medidas necessárias para impedir as 
mercadorias que violam direitos de propriedade intelectual de chegarem à Europa.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Tomar outras medidas para 
identificar o infrator do direito de 
propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder utilizar a informação para tomar medidas a fim de 
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identificar o infrator, por exemplo, iniciando investigações e transmitindo informações às 
autoridades competentes, incluindo as de países terceiros.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Instaurar processos judiciais ou no 
decurso desses processos;

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder utilizar as informações para instaurar processos contra 
os infratores ou no decurso desses processos.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

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

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

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.
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Alteração 32
Proposta de regulamento
Secção 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Instauração de processos e saída antecipada 
de mercadorias

Destruição de mercadorias, instauração de 
processos e saída antecipada de 
mercadorias

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

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 33
Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Instauração de processos Destruição de mercadorias e instauração 
de processos

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

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.
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Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 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. As mercadorias cuja autorização de 
saída foi suspensa ou que foram alvo de 
retenção de acordo com o artigo 16.º 
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:

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.

a) o titular da decisão de deferimento do 
pedido, com base nas informações que lhe 
foram facultadas nos termos do artigo 
16.º, n.º 2, tiver confirmado por escrito às 
autoridades aduaneiras que foram 
violados direitos de propriedade 
intelectual, indicando os direitos que 
foram violados, no prazo de 10 dias úteis, 
ou três dias úteis no caso de mercadorias 
perecíveis, a contar do envio da decisão de 
suspensão da autorização de saída das 
mercadorias ou da sua retenção;
b) O titular da decisão de deferimento do 
pedido tiver informado a autoridade 
aduaneira por escrito do seu acordo 
relativamente à 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;
c) 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;

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Justificação

Artigo 23.º, n.º 1, alterado: Além de confirmar o seu acordo relativamente à destruição, o 
titular de direitos deve também confirmar a existência de violação de DPI e indicar o DPI em 
causa, a fim de assegurar a sua responsabilidade pela destruição. Só então, e desde que 
tenha sido obtido o acordo do declarante/detentor das mercadorias, poderão estas ser 
abandonadas para destruição.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades aduaneiras autorizam a 
saída das mercadorias ou cessam a sua 
retenção imediatamente após o 
cumprimento de todas as formalidades 
aduaneiras, caso o titular da decisão de 
deferimento do pedido não lhes tenha 
dado conhecimento, no prazo referido no 
n.º 1, de nenhum dos seguintes elementos:

2. Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias não confirmar aceitar a 
destruição nos prazos estabelecidos no 
n.º 1, alínea c), 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.

a) Instauração de um processo, a fim de 
determinar se houve violação de um 
direito de propriedade intelectual;
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.

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)
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Justificação

Artigo 23.º, n.º 2, alterado: Por razões de clareza jurídica, a posição sintática da referência 
ao prazo no n.º 1, alínea c), é alterada de forma a aplicar-se quer à aceitação da destruição 
quer à oposição relativamente à destruição. Além disso, importa assegurar que se aplica o 
conceito de consentimento implícito no caso de o declarante ou detentor das mercadorias não 
notificar a sua oposição relativamente à destruição substituindo "podem" por "devem", como 
já é prática nalguns Estados-Membros.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso exista um acordo que preveja o 
abandono das mercadorias para 
destruição conforme o estabelecido no 
n.º 2, alínea b), a destruição é efetuada sob 
controlo aduaneiro, a expensas e sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido, salvo indicação em 
contrário na legislação do Estado-Membro 
em que as mercadorias forem destruídas.

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.

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Justificação

O texto original do n.º 3 do artigo 23.º é transferido para o artigo 20.º, porque o artigo 23.º 
na sua forma alterada deverá aplicar-se a todas as violações de DPI.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades aduaneiras podem 
prorrogar o prazo referido no n.º 1, 
primeiro parágrafo, até um máximo de 
10 dias úteis, a pedido do titular da decisão 
de deferimento do pedido nos casos 
adequados.

4. Se a destruição não tiver sido aceite 
pelo declarante ou pelo detentor das 
mercadorias sujeitas a destruição, 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 
20 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.

Quando se trate de mercadorias 
perecíveis, o prazo estabelecido no n.º 1, 
segundo parágrafo, não pode ser 
prorrogado.

Or. en

(Ver alteração 34 ao artigo 20.º, n.º 1, e alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Justificação

Artigo 23.º, n.º 4, alterado: O titular de direitos deve ser autorizado a esperar que o 
declarante ou detentor das mercadorias se oponha à destruição dentro do prazo indicado no 
n.º 1, alínea c), antes de decidir instaurar um processo. Para tal, é necessário prorrogar o 
prazo para lá dos 10 dias úteis.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. 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:
a) o seu acordo relativamente à destruição 
nos prazos referidos na alínea b) do n.º 1;
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b) 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

(Ver alteração 34 ao artigo 20.º, n.º 1, e alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Justificação

O texto original do artigo 23.º, n.º 5, é transferido para o artigo 20.º, porque o artigo 23.º na 
sua forma alterada deve aplicar-se a todas as violações de DPI.

Alteração 39
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 nos termos dos artigos 20.º a
24.º não devem ser:

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º)

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar que as mercadorias mencionadas 
no n.º 1 circulem sob supervisão aduaneira 
entre diferentes locais do território 
aduaneiro da União com vista à sua 
destruição sob controlo aduaneiro.

2. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar que as mercadorias mencionadas 
no n.º 1 circulem sob supervisão aduaneira 
entre diferentes locais do território 
aduaneiro da União com vista à sua 
destruição sob controlo aduaneiro ou à sua 
utilização para fins de educação e 
exibição, acompanhada de medidas de 
segurança adequadas.

Or. en
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(Ver alteração 14 relativa ao considerando 20-A (novo))

Justificação

Deve-se também permitir que as mercadorias circulem para fins educativos e de exibição. 
Por um lado, poderiam ser utilizadas na formação dos funcionários aduaneiros, sobretudo 
em relação às novas e complexas violações de DPI. Por outro lado, poderiam servir para 
ensinar os consumidores a reconhecer essas mercadorias, e para os sensibilizar para os 
riscos que lhes estão associados.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Secção 3 - título

Texto da Comissão Alteração

Secção 3 Suprimida
mercadorias de contrafação e 
mercadorias-piratas

Or. en

(Artigo 20.º)

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 42
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 
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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 
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 
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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 
prorrogados.
5. As autoridades aduaneiras autorizam a 
saída das mercadorias ou põem termo à 
sua retenção 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:
(a) O seu acordo relativamente à 
destruição nos prazos referidos no n.º 1, 
alínea a);
(b) 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

(Artigo 20.º)
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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 43
Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) g Mercadorias suspeitas de violarem 
um direito de propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

O procedimento específico para pequenas remessas deve aplicar-se a todas as violações de 
DPI por forma a simplificar a sua aplicação e melhorar a eficácia da proteção do DPI.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O titular da decisão de deferimento 
do pedido tiver solicitado a utilização do 
procedimento específico no seu pedido;

Or. en

(Ver alteração 46 ao n.° 5 do artigo 24.º.)

Justificação

Deve exigir-se que o titular de direitos dê o seu consentimento prévio à aplicação deste 
procedimento específico às violações abrangidas pelo seu pedido, porque ele também terá de 
financiar previamente os custos de armazenamento e de destruição.
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Alteração 45
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 10 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

Or. en

Justificação

Afigura-se injustificado e desproporcionado conceder ao declarante ou ao detentor das 
mercadorias um prazo de 20 dias úteis para confirmar o seu acordo relativamente à 
destruição das mesmas. Desse modo, os procedimentos tornar-se-iam desnecessariamente 
mais morosos e os custos de armazenagem seriam maiores. O prazo deve, por conseguinte, 
ser alinhado pelo prazo referido na alteração 34 ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 46
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 o declarante ou o detentor das 
mercadorias tiver confirmado por escrito 
aceitar a sua destruição às autoridades 
aduaneiras. A destruição é efetuada sob 
controlo aduaneiro e a expensas da 
autoridade aduaneira.

Or. en

(Ver alteração 34 ao artigo 20, n.º 1, e alteração 48 ao artigo 24.º, n.º 7)

Justificação

É desnecessário limitar o prazo para o declarante/detentor das mercadorias confirmar o seu 
acordo relativamente à destruição. Desta forma, o procedimento pode ser aplicado de forma 
mais flexível, por exemplo, se as autoridades aduaneiras receberem o acordo um dia mais 
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tarde ou depois de o titular de direitos ter contactado o detentor das mercadorias/declarante. 
Além disso, o método de confirmação deve ser harmonizado com o método especificado na 
alteração 34 ao artigo 20.º, n.º 1. Por último, o artigo 24.º, n.º 7, na sua forma alterada, está 
incluído neste número.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o declarante ou o detentor das 
mercadorias não confirmar aceitar a 
destruição no prazo estabelecido no n.º 5, 
nem notificar opor-se à destruição às 
autoridades aduaneiras que tiverem 
adotado a decisão de suspender a 
autorização de saída ou da retenção das 
mercadorias, as autoridades aduaneiras 
podem presumir que o declarante ou o 
detentor das mercadorias consentiu na 
sua destruição.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração 50 ao n.° 8 do artigo 24.º.)

Justificação

Foi incluída uma versão alterada deste número na alteração 50 ao artigo 24.º, n.º 8.

Alteração 48
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 
aduaneira.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração 46 ao n.° 5 do Artigo 24.º.)
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Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As autoridades aduaneiras devem
proporcionar ao titular da decisão de 
deferimento do pedido o acesso às 
informações acerca do número de artigos, 
real ou estimado, e da sua natureza, se 
necessário.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem ter acesso às informações relacionadas com as mercadorias 
destruídas no âmbito deste procedimento, que poderão utilizar nas suas investigações. Uma 
maneira eficiente de organizar este processo sem gerar encargos desproporcionados para as 
autoridades aduaneiras poderia ser uma base de dados eletrónica onde sejam registadas 
todas as mercadorias abrangidas por uma decisão de deferimento de um pedido. Os titulares 
de uma decisão de deferimento de um pedido teriam acesso unicamente às informações 
relacionadas com as mercadorias em causa.

Alteração 50
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, no prazo de 15 dias úteis a contar 
da data de envio da decisão de suspender 
a autorização de saída das mercadorias 
ou de proceder à sua retenção, o 
declarante ou o detentor das mercadorias 
não tiver confirmado o seu acordo 
relativamente à sua destruição ou não 
tiver notificado a sua oposição 
relativamente à sua destruição, as 
autoridades aduaneiras devem notificar 
dessa falta de acordo ou 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.
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Or. en

(Ver alteração 45 ao n.° 4 do Artigo 24.º.)

Justificação

Optou-se pelo prazo de 15 dias para dar uma margem de 5 dias para um eventual atraso dos 
correios depois de expirado o prazo concedido ao detentor das mercadorias/declarante para 
manifestar a sua opinião de acordo com a alteração 45 ao artigo 24.º, n.º 4.

Alteração 51
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. en

(Ver supressão do artigo 30.º)

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. 

Alteração 52
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 todas 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 

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 
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artigos 20.º e 23.º artigos 20.º e 24.º

Or. en

(Ver alteração 42, que suprime o artigo 23.º e alteração 46 ao artigo 24.º. n.º 5)

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 53
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando o infrator não pode ser 
identificado, não é contactável ou não tem 
condições para pagar uma indemnização, 
o titular da decisão de deferimento do 
pedido pode procurar obter uma 
indemnização junto do proprietário das 
mercadorias ou do titular de um direito 
equivalente sobre as mesmas.

Or. en

Justificação

Os titulares de direitos devem poder procurar obter primeiro uma indemnização junto dos 
destinatários, porque estes estão diretamente envolvidos na transação comercial.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O titular da decisão de deferimento 
do pedido pode procurar obter uma 
indemnização junto da pessoa que exerce 
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um controlo físico sobre as mercadorias, 
se tanto o infrator como o proprietário das 
mercadorias ou o titular de um direito 
equivalente sobre as mesmas não 
puderem ser identificados, não forem 
contactáveis ou não tiverem condições 
para pagar uma indemnização, e se a 
pessoa que exerce um controlo físico 
sobre as mercadorias:
(a) não puder fornecer os nomes, 
endereços e números de identificação 
fiscal, se aplicável, do expedidor, do 
destinatário ou do declarante; ou
(b)  tiver transportado ou conservado as 
mercadorias, mesmo depois de ter sido 
notificado pelas autoridades aduaneiras 
ou pelo titular da decisão de deferimento 
do pedido do envolvimento do mesmo 
expedidor ou destinatário em anteriores 
violações de direitos de propriedade 
intelectual.

Or. en

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 55
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os números 2-A e 2-B não se 
aplicam ao procedimento definido no 
artigo 24.º.

Or. en
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Justificação

No caso das pequenas remessas, em que os destinatários são frequentemente consumidores 
agindo de boa fé, o artigo 2.º-A (novo) não se deve aplicar. Além disso, o artigo 2.º-B (novo) 
não se deve aplicar às pequenas remessas, porque a verificação das informações exigidas 
imporia faria recair sobre os destinatários encargos administrativos desproporcionados.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

COMITÉ, DELEGAÇÃO E 
DISPOSIÇÕES FINAIS

COMITÉ E DISPOSIÇÕES FINAIS

Or. en

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. 

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão fica sujeito às 
condições estabelecidas neste artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 24.º, n.º 10, é concedida por um 
período indeterminado, a partir da data de 
entrada em vigor do presente 
Regulamento.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 24.º, n.º 10, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
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competências indicada nessa decisão. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Sempre que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 24.°, n.º 10, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

A definição de "pequenas remessas" e em particular os limiares que as definem são elementos 
essenciais do regulamento proposto. Os colegisladores devem, por isso, ter o direito de 
decidir sobre essa definição e os limiares aplicáveis. 

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 37 – título

Texto da Comissão Alteração

Entrada em vigor e aplicação Entrada em vigor e publicação

Or. en

Justificação

Ver justificações da alteração 59 (artigo 37.º, parágrafo 1-A (novo)) e da alteração 60 ao 
artigo 37.º, parágrafo 2.
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Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de janeiro de 2016 e, em seguida, de 
três em três anos, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento. Se necessário, o 
relatório é acompanhado de propostas 
e/ou recomendações adequadas.

Or. en

Justificação

O relatório fornecerá informações úteis sobre o funcionamento e aplicação do presente 
regulamento e mais especificamente sobre a experiência adquirida neste domínio.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o artigo 24., n.º 1, alínea a) é 
aplicável com efeitos a partir de 
XX.XX.20XX. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento fornece uma definição de «pequena remessa» e mais 
especificamente estabelece os limiares que definem as pequenas remessas, é desnecessário 
prever uma aplicação diferida do artigo 24.º, n.ºs 1 a 9.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) são fundamentais para a inovação, uma 
prioridade crucial da estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Dado o aumento das violações de DIP e do comércio internacional de mercadorias 
falsificadas, o crescimento económico e os empregos dependem em grande medida de um 
controlo eficaz da aplicação da legislação em matéria DPI. A pirataria e a contrafação 
representam um custo anual para as empresas europeias estimado em 250 mil milhões de 
euros.

Para além das repercussões negativas que têm para as empresas, as violações desses direitos 
podem também constituir uma séria ameaça para a saúde e a segurança dos consumidores. Em 
2010, 14,5% do volume total de artigos retidos eram produtos de uso diário e produtos 
potencialmente perigosos para a saúde e a segurança dos consumidores (i.e., géneros 
alimentícios e bebidas, artigos para os cuidados do corpo, medicamentos, eletrodomésticos e 
brinquedos). 

As autoridades aduaneiras encontram-se numa posição relativamente boa para controlar 
eficazmente a aplicação a legislação em matéria de DPI nas fronteiras externas da UE, antes 
de as mercadorias darem entrada no mercado interno. Depois de as mercadorias se 
dispersarem pelos diferentes Estados-Membros, torna-se muito mais difícil e dispendioso 
rastreá-las e instaurar processos.

A importância de um melhor controlo da aplicação da legislação em matéria de DPI efetuado 
pelos serviços aduaneiros é realçada pelo facto de, entre 2009 e 2010, ter duplicado o número 
de casos registados de contrafação e pirataria. Em 2010, os serviços aduaneiros registaram 
79 112 casos, em comparação com 43 572 em 2009. As vendas através da Internet em 
particular causaram um aumento espetacular de 200% nas retenções no tráfego postal, em que 
a maioria dos casos estava relacionada com artigos de vestuário, calçado e produtos elétricos e 
69% dos artigos objeto de retenção eram medicamentos.

No âmbito da sua estratégia em matéria de DPI, a Comissão propôs-se rever o Regulamento 
(CE) n.º 1383/2003 a fim de reforçar o controlo da aplicação da legislação em matéria de DPI 
efetuado pelas autoridades aduaneiras, bem como para aumentar a clareza jurídica, adaptando 
as disposições do regulamento aos novos desenvolvimentos. A revisão do regulamento foi 
igualmente incluída no Plano de Ação Aduaneira 2009-2012, que teve o apoio do Conselho, e 
no Ato para o Mercado Único.

Recomendações 

O relator acolhe favoravelmente a revisão do regulamento, mas gostaria de apresentar as 
seguintes recomendações:
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Âmbito de aplicação

Importa salientar que o regulamento proposto deve estabelecer unicamente os procedimentos 
que permitem às autoridades aduaneiras impedir a circulação de mercadorias sobre as quais 
recaiam suspeitas de violarem os DPI. Pelo contrário, a determinação propriamente dita das 
violações de DPI deve basear-se exclusivamente no direito substantivo da UE em matéria de 
propriedade intelectual ou nas leis nacionais dos Estados-Membros. Isto significa que muitos 
problemas importantes relacionados com o controlo da aplicação da legislação em matéria de 
DPI não podem ser resolvidos pelo regulamento proposto, mas apenas pela revisão de 
legislação substantiva como a Diretiva das Marcas e o Regulamento da Marca Comunitária. 

Todavia, a Comissão não segue esta abordagem de forma coerente quando propõe que se 
mantenha a exclusão da bagagem pessoal dos viajantes. A questão de saber se a importação 
de mercadorias falsificadas pelos utilizadores finais constitui uma ação que viola um DPI é já 
tratada pelo direito substantivo. Logo, a atual isenção é de natureza meramente declaratória, 
mas envia às autoridades aduaneiras, aos consumidores e às empresas comerciais a mensagem 
errada de que a importação de mercadorias falsificadas para uso pessoal é aceitável.

O relator é de opinião que o direito substantivo em matéria de direitos intelectuais deve 
reconhecer o princípio segundo o qual as mercadorias falsificadas constituem também 
violações de DPI quando se destinam a uso privado, e exorta a Comissão a resolver este 
problema procedendo à revisão da respetiva legislação. 

O relator congratula-se com a extensão do âmbito de aplicação a todos os tipos de violações 
de DPI contemplados pela legislação substantiva da UE e dos Estados-Membros, incluindo o 
comércio paralelo e "overruns". A legislação substantiva de vários Estados-Membros 
considera que as importações paralelas são ilegais, e as autoridades aduaneiras devem ser 
capazes de aplicar as disposições do direito substantivo em matéria de direitos intelectuais. 
Muitas vezes misturadas com mercadorias falsas e falta de controlo de qualidade, as 
importações paralelas enganam os consumidores e podem pôr em risco a sua saúde e 
segurança. 

Suspensão da autorização de saída ou retenção de mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual

Sempre que as autoridades aduaneiras de um Estado-Membro identificam mercadorias 
suspeitas de violarem um DPI abrangido por uma decisão de deferimento de um pedido de 
intervenção, antes de adotarem a decisão da suspensão da autorização de saída ou de retenção 
das mercadorias, devem ser obrigadas a fornecer ao titular de direitos, a pedido deste, 
informações sobre os artigos em causa, ajudando assim o titular de direitos a identificar as 
violações e a tomar outras medidas contra o infrator. 

A obrigação adicional imposta às autoridades aduaneiras para que autorizem um direito de ser 
ouvido antes da adoção de uma decisão negativa iria criar um encargo administrativo 
desproporcionado para as autoridades aduaneiras, que poderia ocasionar um menor nível de 
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proteção dos DPI. Além disso, os operadores económicos que importam mercadorias para a 
UE estão cientes de que as suas remessas podem ser sujeitas a controlos aduaneiros. Isto não 
viola os direitos do importador, visto que a autoridade aduaneira apenas está a exercer os seus 
direitos e obrigações consignados na legislação. No entanto, não deverá impedir o direito de 
ser ouvido no procedimento especial para pequenas remessas, em que existe a possibilidade 
de um envolvimento direto dos consumidores.

Instauração de processos 

O relator acolhe com agrado a proposta da Comissão para que a aplicação do procedimento 
simplificado seja obrigatória em todos os Estados-Membros. Considera, no entanto, que o 
procedimento simplificado deve ser aplicável não só à contrafação e pirataria de mercadorias, 
mas a todas as violações de DPI. 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 procedimento 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). 

Pequenas remessas

O relator saúda a proposta relativa à introdução de um procedimento simplificado 
especificamente para as pequenas remessas, mas sugere algumas modificações:

A definição do termo "pequena remessa" constitui um elemento essencial do regulamento 
proposto e deve por isso ser nele incluída. O relator propõe uma definição baseada no número 
de artigos (menos de três) e no seu peso total (menos de 2 kg) contidos num único pacote. 
Estes critérios e limiares baseiam-se em várias respostas dadas pelas partes interessadas à 
consulta pública. O relator decidiu não incluir o valor dos artigos, atendendo à inexistência de 
um acordo quanto ao valor a aplicar (o valor das mercadorias suspeitas ou o das mercadorias 
autênticas?) e não existem critérios objetivos para as autoridades aduaneiras determinarem o 
valor de mercadorias falsas. 

O procedimento deve ser aplicável a todas as violações de DPI, de acordo com a abordagem 
adotada para as outras mercadorias.

A destruição de mercadorias pelos serviços aduaneiros sem que o titular de direitos ou um 
tribunal tenha confirmado a existência de uma violação de DPI constituiria uma interferência 
inadmissível no direito fundamental de propriedade. Consequentemente, os titulares de 
direitos devem ter de dar o seu consentimento ("opt-in"), i.e., devem solicitar a utilização do 
procedimento aplicável às pequenas remessas no seu pedido de intervenção dos serviços 
aduaneiros. Através deste pedido, os titulares de direitos aceitam financiar antecipadamente os 
custos de armazenagem e de destruição de mercadorias.

O declarante/detentor das mercadorias, que provavelmente será um consumidor, deve ter o 
direito de ser ouvido. No entanto, o prazo previsto para o efeito deve ser encurtado de modo a 
não retardar desnecessariamente os procedimentos nem aumentar os custos de armazenagem. 
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Por último, os titulares de direitos devem ter acesso às informações sobre as mercadorias 
destruídas no âmbito deste procedimento, e podem utilizá-las para as suas investigações. Uma 
maneira eficiente de organizar este processo poderia ser uma base de dados eletrónica na qual 
são registadas todas as mercadorias abrangidas por uma decisão de deferimento de um pedido. 
A "Interface Público-Membros" (IPM) desenvolvida pela Organização Mundial das 
Alfândegas poderia servir de modelo para esse sistema. 

Custos

O relator congratula-se com a clarificação feita na proposta no sentido de que o titular de 
direitos, embora tenha de financiar previamente todos os custos de armazenamento e de 
destruição, terá o direito de procurar obter uma indemnização junto do infrator ou de outras 
pessoas. 

No entanto, o relator gostaria de clarificar algumas das condições para a responsabilização de 
outras pessoas envolvidas na transação comercial além do infrator, o que ajudaria os titulares 
de direitos que procuram obter o reembolso das suas despesas nos casos em que os infratores 
esconderam a sua identidade, não são contactáveis (por exemplo, porque estão localizados 
num país terceiro) ou não têm condições para pagar. 

Nesse caso, os titulares de direitos devem poder procurar obter primeiro uma indemnização 
junto dos destinatários, porque estes estão diretamente envolvidos na transação comercial. 

Se o destinatário também não puder ser identificado, não for contactável ou não tiver 
condições para pagar, o titular de direitos deve ter a possibilidade de procurar obter uma 
indemnização junto de intermediários, como os transportadores ou os transitários (detentores 
físicos das mercadorias), caso estes não tenham agido com a devida diligência no tratamento 
da remessa. Os critérios para determinar a existência dessa falta devem ser especificados no 
regulamento proposto.    

Mercadorias em trânsito

O relator acolhe com agrado as clarificações propostas relativamente ao tratamento de 
mercadorias provenientes de países terceiros suspeitas de violarem um DPI protegido na UE 
que são colocadas num procedimento de trânsito externo, o que irá ajudar a resolver o 
diferendo da OMC contra a UE e facilitar o acesso aos medicamentos nos países em 
desenvolvimento. 

A proposta mantém a capacidade das autoridades aduaneiras de verificarem as mercadorias 
para efeitos de controlo da aplicação da legislação em matéria de DPI, sempre que as 
mercadorias se encontrem sob a sua supervisão no território aduaneiro da UE. Importa, 
contudo, notar que a legislação substantiva da UE em matéria de direitos intelectuais só 
permite classificar essas mercadorias como violando DPI protegidos na UE se for possível 
determinar que se destinam a ser comercializadas na UE. 

O TJE especificou recentemente as condições em que as autoridades aduaneiras podem 
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suspeitar de que mercadorias declaradas como estando em trânsito se destinam de facto a ser 
vendidas na UE (processos apensos C-446/09 e C-495/09). Por uma questão de segurança 
jurídica, essas especificações devem ser incluídas no regulamento proposto. 

O princípio da liberdade de circulação não foi concebido para se aplicar ao comércio ilícito, 
incluindo o de mercadorias que violam DPI. Por essa razão, o relator exorta a Comissão a 
zelar por que, em futuras revisões do direito substantivo em matéria de direitos intelectuais, as 
mercadorias sujeitas a um regime suspensivo que sejam imitações ou cópias de mercadorias 
protegidas na UE por DPI possam ser sempre classificadas como mercadorias de contrafação 
ou mercadorias-pirata.


