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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes 

Em 24 de maio de 2011, a Comissão adotou uma comunicação intitulada "Um Mercado 
Único para os Direitos de Propriedade Intelectual" que visa promover a criatividade e a 
inovação na Europa. Esta estratégia define um plano global e coerente para uma série de 
iniciativas que a Comissão tenciona levar a cabo em vários domínios até 2012. 

No quadro destas iniciativas, a Comissão propôs também um novo regulamento relativo ao 
controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo das autoridades 
aduaneiras, no qual é efetuada uma revisão do Regulamento (CE) n.º 1383/2003. 

Esta proposta tem em conta a análise do estudo de impacto efetuado em 2010, que recebeu 89 
contributos, bem como o contexto internacional, em particular na sequência do litígio 
comercial entre a União Europeia, por um lado, e a Índia e o Brasil, por outro, em matéria de 
circulação de medicamentos genéricos. 

Neste contexto, a relatora gostaria de salientar os seguintes pontos:

Considerações 

Em primeiro lugar, no tocante ao campo de aplicação da proposta de regulamento, a relatora 
considera ser desejável alargar o seu alcance para que passe a incluir as designações 
comerciais, as topografias de produtos semicondutores e os modelos de utilidade. 

A relatora apoia igualmente a inclusão no campo de aplicação do regulamento das infrações 
decorrentes de dispositivos destinados a contornar as medidas técnicas e outras violações da 
lei, cujo controlo está já a cargo das autoridades aduaneiras.  

Em contrapartida, a relatora não é favorável a que as importações paralelas sejam abrangidas 
pelo futuro regulamento. É evidente que esta prática é suscetível de causar prejuízos 
significativos aos titulares de direitos. No entanto, o presente regulamento deve garantir a 
eficácia e a rapidez da intervenção das autoridades aduaneiras, limitando os riscos de 
impedimento do comércio legal. Além disso, os titulares de direitos poderão interpor os 
recursos previstos na legislação de cada Estado-Membro para fazer valer os seus direitos.

A relatora apoia ainda a proposta da Comissão Europeia que visa reforçar os direitos das 
partes suscetíveis de serem afetados por uma intervenção aduaneira. A relatora considera, 
porém, que deve ser estabelecida uma distinção entre os operadores económicos que cumprem 
regularmente formalidades aduaneiras e o consumidor final.

Os operadores que efetuam regularmente formalidades aduaneiras têm um excelente 
conhecimento dos procedimentos aduaneiros. É, portanto, conveniente evitar os 
procedimentos administrativos de natureza complexa que dificultam a ação eficaz e célere da 
autoridade aduaneira. Em contrapartida, o consumidor final, que desconhece as formalidades 
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aduaneiras, deve ser melhor protegido. Por essa razão, o utilizador final deve ter o direito de 
ser ouvido antes da tomada de decisões por parte de uma autoridade aduaneira, a fim de poder 
emitir as suas opiniões.

A relatora é nomeadamente favorável à introdução de um procedimento específico para a 
destruição de mercadorias objeto de pequenas remessas. As apreensões feitas nos envios 
postais aumentaram significativamente, tendo passado de 15.000 em 2009 para mais de 
43.000 em 2010, pelo que é, por conseguinte, conveniente instaurar um procedimento simples 
e eficaz para limitar este fenómeno, sempre no respeito dos direitos e interesses do 
consumidor final.

Finalmente, e no que diz respeito ao intercâmbio de dados entre os Estados-Membros e a 
Comissão Europeia, incluindo o estabelecimento de uma base de dados central da Comissão, 
é conveniente respeitar integralmente o disposto no Regulamento (CE) n. º 45/2001 e na 
Diretiva 95/46/CE, bem como o parecer da AEPD de 12 de outubro de 20111.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança.
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 
legítimo.

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança.
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a entrada no território 
aduaneiro e a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 
legítimo.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

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 que 
não são abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1383/2003. Para o efeito, 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.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar o célere 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual, importa estabelecer que, 
quando com base em elementos de prova

(10) A fim de assegurar o célere 
cumprimento dos direitos de propriedade 
intelectual, importa estabelecer que, 
quando com base em indícios considerados 
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considerados suficientes, suspeitem que 
mercadorias sob o seu controlo violam os 
direitos de propriedade intelectual, as 
autoridades aduaneiras possam suspender a 
autorização de saída dessas mercadorias ou 
proceder à sua retenção, quer por sua 
própria iniciativa quer na sequência de um 
pedido, a fim de permitir que as pessoas 
com legitimidade para apresentar um 
pedido de intervenção das autoridades 
aduaneiras intentem a ação que tem por 
objetivo determinar se houve violação de 
um direito de propriedade intelectual.

suficientes, suspeitem que mercadorias sob 
o seu controlo violam os direitos de 
propriedade intelectual, as autoridades 
aduaneiras possam suspender a autorização 
de saída dessas mercadorias ou proceder à 
sua retenção, quer por sua própria 
iniciativa quer na sequência de um pedido, 
a fim de permitir que as pessoas com 
legitimidade para apresentar um pedido de 
intervenção das autoridades aduaneiras 
intentem a ação que tem por objetivo 
determinar se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual.

Justificação

Harmonização com base na terminologia utilizada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão 
de 1 de dezembro de 2011 nos processos apensos C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (ainda 
não publicado na Coletânea).

Alteração 4

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.

(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 declarante ou 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.
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Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de reduzir ao mínimo os custos 
e os encargos administrativos, sem 
prejuízo do direito do consumidor final a 
ser devidamente informado em prazo 
razoável da base jurídica para as medidas 
tomadas pelas autoridades aduaneiras, é 
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 e públicas
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive com organizações de 
consumidores e de defesa dos direitos 
civis, e a nível de peritos.

Justificação

A introdução de um procedimento específico para as pequenas remessas a fim de reduzir os 
custos e encargos administrativos não deve prejudicar a confiança dos consumidores no 
comércio eletrónico; ver o considerando 16 e a sua justificação.
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Alteração 6

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 que não sejam mercadorias de 
contrafação e mercadorias-pirata.

Alteração 7

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.

(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.
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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 cumprimento das 
formalidades aduaneiras, esse prazo deve 
ser significativamente alargado.

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 e não se possa esperar que tenham 
o mesmo nível de diligência que outros 
operadores económicos que habitualmente 
participam no cumprimento das 
formalidades aduaneiras, é conveniente 
que fique previsto o direito de ser ouvido 
antes da adoção de qualquer decisão pelas 
autoridades aduaneiras.

Alteração 8

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 

(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 
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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 
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.

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
genéricos, 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 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.

Alteração 9

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 
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 

(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, o 
titular da decisão deverá ter o direito de
exigir uma indemnização da parte do 
infrator ou de outras pessoas que possam 
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 
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sequência de um pedido de um terceiro por 
motivos ligados à propriedade intelectual 
deve ser regido pela legislação específica 
aplicável a cada caso concreto.

sequência de um pedido de um terceiro por 
motivos ligados à propriedade intelectual 
deve ser regido pela legislação específica 
aplicável a cada caso concreto.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – subponto 13

Texto da Comissão Alteração

1.13. Qualquer outro direito consagrado 
como direito exclusivo de propriedade 
intelectual pela legislação da União.

Suprimido

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – subponto 1

Texto da Comissão Alteração

5.1. Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola de uma marca comercial e 
em que tenha sido aposta sem autorização 
uma marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca;

5.1. Mercadorias que sejam objeto de uma 
ação que viola uma marca comercial e em 
que tenha sido aposta sem autorização uma 
marca idêntica à marca validamente 
registada para o mesmo tipo de 
mercadorias ou que não possa distinguir-se 
nos seus aspetos essenciais dessa marca, 
bem como qualquer sinal de marca, 
mesmo quando apresentado 
separadamente, e as embalagens que 
contenham as marcas das mercadorias de 
contrafação;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual»,

7. «Mercadorias suspeitas de violarem um 
direito de propriedade intelectual»,
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mercadorias em relação às quais existam
provas suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

mercadorias em relação às quais existam
indícios suficientes que permitam às 
autoridades aduaneiras concluir que, prima 
facie, no Estado-Membro em que as 
mercadorias se encontram estas são:

Justificação

Harmonização com base na terminologia utilizada pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão 
de 1 de dezembro de 2011 nos processos apensos C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (ainda 
não publicado na Coletânea).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, aquando da sua receção, considerar 
que um pedido não inclui todas as 
informações exigidas nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o serviço aduaneiro 
competente deve solicitar ao requerente 
que apresente as informações em falta no 
prazo de dez dias úteis a contar do envio 
da notificação.

1. Se, aquando da sua receção, considerar 
que um pedido não inclui todas as 
informações exigidas nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o serviço aduaneiro 
competente deve solicitar ao requerente 
que apresente as informações.

Nesses casos, o prazo referido no
artigo 8.º, primeiro parágrafo, fica 
suspenso até serem recebidas as 
informações solicitadas.

(Cf. alteração ao nº 2 do artigo 7º).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta no prazo referido no 
n.º 1, o serviço aduaneiro competente deve
recusar o requerimento.

2. Se o requerente não apresentar as 
informações em falta, o serviço aduaneiro 
competente pode recusar o requerimento.
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(Cf. alteração ao nº 1 do artigo 7º).

Alteração 15

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 
podem igualmente comunicar ao titular da 
decisão informações acerca do número de 
artigos, real ou estimado, da sua natureza, 
bem como fotografias dos mesmos, se 
necessário.

Alteração 16

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 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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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades aduaneiras informam o 
titular da decisão de deferimento do pedido 
e o declarante ou o detentor das 
mercadorias cuja autorização de saída 
tenha sido suspensa ou que tenham sido 
objeto de retenção, da quantidade, real ou 
estimada, da sua natureza, real ou 
presumida, incluindo imagens desses 
artigos, se necessário.

5. As autoridades aduaneiras informam o 
titular da decisão de deferimento do pedido 
e o declarante ou o detentor das 
mercadorias cuja autorização de saída 
tenha sido suspensa ou que tenham sido 
objeto de retenção, da quantidade, real ou 
estimada, da sua natureza, real ou 
presumida, incluindo fotografias desses 
artigos, se necessário.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de adotarem a decisão de 
suspensão de autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras, sem necessidade de divulgar 
quaisquer informações que não sejam o 
número de artigos, real ou estimado, a 
respetiva natureza e imagens desses 
artigos, se necessário, podem requerer a 
qualquer pessoa com legitimidade para 
apresentar um pedido relativo a uma 
alegada violação dos direitos de 
propriedade intelectual que lhes faculte 
quaisquer informações pertinentes.

2. Antes de adotarem a decisão de 
suspensão de autorização de saída ou de 
retenção das mercadorias, as autoridades 
aduaneiras, sem necessidade de divulgar 
quaisquer informações que não sejam o 
número de artigos, real ou estimado, a 
respetiva natureza e fotografias desses 
artigos, se necessário, podem requerer a 
qualquer pessoa com legitimidade para 
apresentar um pedido relativo a uma 
alegada violação dos direitos de 
propriedade intelectual que lhes faculte 
quaisquer informações pertinentes.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de adotarem a decisão de Suprimido
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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.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O presente artigo não se aplica às 
mercadorias perecíveis.

Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades aduaneiras podem 
recolher amostras e entregá-las ao titular da 
decisão de deferimento do pedido, a seu 
pedido, exclusivamente para fins de análise 
e para facilitar o prosseguimento do 
processo relativo às mercadorias de 
contrafação e às mercadorias-pirata.
Qualquer análise dessas amostras é 
efetuada exclusivamente sob a 
responsabilidade do titular da decisão de 
deferimento do pedido.

2. As autoridades aduaneiras podem 
recolher amostras representativas do 
conjunto das mercadorias e entregá-las ao 
titular da decisão de deferimento do 
pedido, a seu pedido, exclusivamente para 
fins de análise e para facilitar o 
prosseguimento do processo relativo às 
mercadorias de contrafação e às 
mercadorias-pirata. Qualquer análise 
dessas amostras é efetuada exclusivamente 
sob a responsabilidade do titular da decisão 
de deferimento do pedido.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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.

b) Acordo escrito entre o titular da decisão 
de deferimento do pedido e declarante ou
o detentor das mercadorias para que as 
mercadorias sejam abandonadas para 
destruição.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

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.

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 consideram que o declarante ou 
o detentor das mercadorias consentiu na 
sua destruição.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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proceder-se à recolha de amostras. proceder-se à recolha de amostras
representativas do conjunto das 
mercadorias.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Não são aplicáveis os artigos 16.º, n.os 3, 
4 e 5, e 18.º, n.º 2.

2. Não são aplicáveis os artigos 16.º, n.os 4
e 5, e 18.º, n.º 2.

Alteração 26

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 5 dias úteis a 
contar do envio da decisão de suspensão da 
autorização de saída das mercadorias ou da 
sua retenção.

Alteração 27

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, no prazo de 10 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.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de violação das disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua execução. As 
sanções administrativa previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Sem prejuízo do direito nacional, os 
Estados-Membros aplicam as disposições 
relativas às sanções administrativas por
violação das disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua execução. As 
sanções administrativas previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os serviços aduaneiros competentes 
devem notificar à Comissão:

1. Os serviços aduaneiros competentes 
devem notificar à Comissão as 
informações necessárias sobre:

a) Os pedidos de intervenção, incluindo
quaisquer fotografias, imagens ou 
brochuras;

a) As decisões de aceitação de pedidos, 
incluindo os pedidos de intervenção e
quaisquer fotografias, imagens ou 
brochuras;

b) As decisões de deferimento dos pedidos; b) Quaisquer decisões de alargamento do 
período de intervenção das autoridades 
aduaneiras ou quaisquer decisões de 
revogação ou de alteração da decisão de
deferimento do pedido;

c) Quaisquer decisões de alargamento do 
período de intervenção das autoridades 
aduaneiras ou quaisquer decisões de 
revogação ou de alteração da decisão de 
deferimento do pedido;

c) Qualquer suspensão de uma decisão de 
deferimento do pedido.

d) Qualquer suspensão de uma decisão de 
deferimento do pedido.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Todas as informações referidas nos 
n.os 1 e 2 devem ser registadas numa base 
de dados central da Comissão.

3. Todas as informações referidas nos n.os 
1 e 2 devem ser registadas numa base de 
dados central da Comissão por um período 
de tempo que não pode ser superior ao 
tempo necessário para a consecução dos 
objetivos do presente regulamento.
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