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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Congratula-se com os objetivos expressos pelas partes que negociaram o Acordo 
Comercial Anticontrafação (ACTA) no  sentido de combater o comércio de mercadorias 
objeto de contrafação;

2. Faz notar que a contrafação, bem como as infrações aos direitos de autor e às marcas 
registadas se encontram abrangidos pelo ACTA, criando, assim, um instrumento único de 
execução que não atende às necessidades individuais de cada setor; manifesta-se 
preocupado com a falta de definição de terminologias-chave nas quais assentam os 
mecanismos de aplicação do ACTA; teme que esta situação gere incerteza jurídica para as 
empresas europeias e, em particular, as PME, os utilizadores de tecnologia, as plataformas 
em linha e os prestadores de serviços de Internet;

3. Regista que, embora o ACTA pretenda reforçar as indústrias da UE, parece ser contrário à 
ambição do PE, expressa na Agenda Digital, para que a Europa esteja na vanguarda da 
inovação das tecnologias para a Internet1, bem como à firme ambição de promover a 
neutralidade da Internet e o acesso ao mercado digital para as PME2;

4. Recorda que os dados relativos à dimensão das violações dos DPI são incoerentes, 
incompletos, insuficientes e dispersos e que é necessária uma avaliação de impacto 
objetiva e independente para qualquer nova iniciativa legislativa em matéria penal3;

5. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o texto do ACTA não garantir um justo 
equilíbrio entre a exigência de assegurar um justo equilíbrio entre o direito de propriedade 
intelectual, por um lado, e a liberdade de empresa, o direito à proteção dos dados pessoais 
e a liberdade de receber ou enviar informações, por outro, cuja exigência foi recentemente 
objeto de decisão pelo Tribunal de Justiça Europeu4,

6. Vê-se obrigada, por isso, a solicitar à Comissão do Comércio Internacional que se abstenha 
de aprovar o acordo.

******

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da proposta pelo 
Parlamento.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Maio de 2010, sobre uma nova agenda digital para a Europa: 
2015.eu (2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de novembro de 2011, sobre a Internet aberta e a neutralidade da rede 
na Europa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN
3 Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de setembro de 2010, sobre o controlo do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual no mercado interno (2009/2178(INI))
4 Processo C-360/10 do Tribunal Europeu de Justiça, n.º47


