
AD\903517PT.doc PE480.574v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2011/0167(NLE)

04.6.2012

PARECER
da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

dirigido à Comissão do Comércio Internacional

sobre a compatibilidade do Acordo Comercial Anticontrafacção celebrado 
entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o 
Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de 
Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a Confederação Suíça e 
os Estados Unidos da América com os direitos consagrados pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Relator de parecer: Dimitrios Droutsas



PE480.574v02-00 2/11 AD\903517PT.doc

PT

PA_Leg_Consent



AD\903517PT.doc 3/11 PE480.574v02-00

PT

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos formula, nos termos 
em conformidade com o artigo 36.º, n.º 2 do Regimento, as seguintes observações quanto à 
compatibilidade do Acordo Comercial Anticontrafacção entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos 
Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a 
Confederação Suíça e os Estados Unidos da América (ACTA) com os direitos consagrados 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1.

Enquadramento geral

1. Reconhece que os direitos de propriedade intelectual (DPI) são ferramentas importantes 
para a União no contexto de uma economia do conhecimento, e que a proteção efetiva 
desses direitos é essencial; recorda que as violações dos DPI prejudicam o crescimento, a 
competitividade e a inovação; salienta que o ACTA não cria novos DPI, antes consiste 
num tratado de execução que visa abordar eficazmente as violações aos DPI;

2. Reitera que a Europa necessita de um acordo internacional para intensificar a luta contra 
os produtos de contrafação, dado que estes causam todos os anos prejuízos substanciais às 
empresas europeias, colocando também em perigo o emprego europeu; assinala, além 
disso, que, em grande número de casos, os produtos de contrafação não respeitam os 
requisitos de segurança europeus, o que coloca importantes riscos sanitários aos 
consumidores;

3. Recorda que o nível de transparência das negociações e muitas disposições do próprio 
ACTA têm sido motivo de controvérsia e repetidamente objeto de abordagem pelo 
Parlamento em todas as fases das negociações; sublinha que, em conformidade com o 
artigo 218.º, n.º 10, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o 
Parlamento deve ser imediata e plenamente informado em todas as fases do processo; 
considera que não foi garantida a transparência adequada ao longo das negociações do 
ACTA; reconhece que a Comissão fez esforços para informar o Parlamento2 mas lamenta 
que a exigência de transparência tenha sido interpretada de forma bastante restrita e 
apenas na sequência da pressão exercida pelo Parlamento e pela sociedade civil; realça 
que, em conformidade com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ao 
interpretar-se um tratado poderá recorrer-se aos “meios complementares de interpretação, 
designadamente aos trabalhos preparatórios e às circunstâncias em que foi concluído o 
tratado” (artigo 32.º); salienta que nem todos os trabalhos preparatórios do ACTA estão 
disponíveis publicamente;

4. Sublinha, ao mesmo tempo, que é fundamental encontrar um justo equilíbrio entre o 
respeito dos DPI e dos direitos fundamentais como a liberdade de expressão, o direito ao 
respeito pela vida privada e a proteção de dados pessoais e da confidencialidade das 
comunicações, bem como o direito a um processo legal justo – nomeadamente no que se 

                                           
1 Toma nota dos dois pareceres do Serviço Jurídico do PE sobre o ACTA, de 5 de outubro de 2011 e 8 de dezembro de 2011, 
http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf
2 Ver, por exemplo, a resolução do PE, de 10 de março de 2010, sobre a transparência e a situação atual das negociações 
ACTA (JO C 349 E, de 22.12.2010, p. 46) e a declaração do Parlamento Europeu, de 9 de setembro de 2010, sobre a ausência 
de um processo transparente e o conteúdo potencialmente censurável do Acordo Comercial de Combate à Contrafação 
(ACTA) (JO C 308 E, de 20.10.2011, p. 88).
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refere à presunção da inocência e à proteção jurisdicional efetiva1 –, e recorda os tratados 
internacionais2, a legislação europeia3 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) em matéria de justo equilíbrio4;

5. Sublinha, neste contexto, que os próprios DPI fazem parte dos direitos fundamentais 
protegidos ao abrigo do artigo 17.º, n.º 2 da Carta dos Direitos Fundamentais e de acordos 
internacionais5;

6. Recorda que um certo número de limites internos e externos aos DPI, como a prevenção 
da utilização abusiva unilateral6, contribuem para lograr um equilíbrio adequado entre o 
respeito dos DPI e dos direitos fundamentais e o interesse do público;

7. Salienta que os direitos fundamentais se baseiam, pela sua natureza, numa série de 
pressupostos7: são universais e baseiam-se em direitos relacionados com a personalidade e 
em interesses não materiais; não são transmissíveis e não cessam; emanam da pessoa, são 
inatos e são regidos pelo direito público; assinala, neste contexto, que diversos objetos 
protegidos por DPI só apresentam algumas destas características, pelo que é necessário 
estabelecer uma distinção entre a utilização de instrumentos eficazes para a proteção desses 
direitos, como, por exemplo, no caso dos medicamentos essenciais, por um lado, ou das 
patentes industriais para a proteção de desenhos, por outro lado, e outros interesses 
decorrentes de outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção da saúde humana;

8. Reitera que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, 
modificou substancialmente o panorama jurídico da UE, que se deve posicionar cada vez 
mais como uma comunidade de valores e princípios partilhados; recorda que o novo 
sistema de proteção dos direitos fundamentais em múltiplos níveis da União emana de 
várias fontes e é aplicado através de vários mecanismos, incluindo a Carta, juridicamente 
vinculativa, os direitos garantidos pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) e os direitos baseados nas tradições 
constitucionais dos Estados-Membros e a sua interpretação de acordo com a 

                                           
1 Vide também o parecer no mesmo sentido da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD), de 24 de 
abril de 2012 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-
04-24_ACTA_EN.pdf.
2 A este respeito, ver o artigo 7.º, n.º 1 do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS) e os preâmbulos do Tratado da OMPI (Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual) sobre o Direito de Autor e do Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas.
3 Ver os considerandos 3, 9 e 31 da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio 
de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 
informação (JO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
4 Ver, neste sentido, a alínea d) do parecer de académicos europeus sobre o ACTA (http://www.iri.uni-
hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf); ver processo C-275/06, Promusicae, Col. 2008, p. I-271, (n.ºs 62 a 
68), processo C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (n.º 44), 
processo C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV (n.ºs 42 a 
44) e processo C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside 
AB/Perfect Communication Sweden AB.
5 Ver, por exemplo, o artigo 27.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e o artigo 15.º do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais
6 Ver artigo 8.°, n.° 2 do Acordo TRIPS
7 GROSHEIDE, W., “Intellectual Property and Human Rights: A Paradox.”, 1st edição, Cheltenham. Edward Elgar 
Publishing, 2010 (p.328 ISBN 978-1848444478. p. 21).
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jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do TJUE1; insiste em que 
essa arquitetura melhorada dos direitos humanos e o elevado nível de proteção a que a 
União aspira (o “modelo europeu”) devem também ser defendidos na dimensão externa, 
na medida em que a União deve ser “exemplar” em termos de direitos fundamentais2 e 
não dar a impressão de que permite o “branqueamento” destes direitos; 

9. Acredita que a dignidade, a independência e o desenvolvimento autónomo3 dos seres 
humanos estão profundamente enraizadas no modelo europeu e recorda que o direito à 
privacidade, à proteção de dados e à liberdade de expressão sempre foram considerados 
elementos essenciais deste modelo, como direitos fundamentais e como objetivos 
políticos; salienta que este aspeto deve ser tido em conta no momento de encontrar um 
equilíbrio entre o direito à proteção da propriedade intelectual e o direito de liberdade de 
empresa, ambos protegidos pela Carta;

10.Recorda a posição defendida pelo Parlamento Europeu na sua Recomendação ao Conselho, 
de 26 de março de 2009, sobre o reforço da segurança e das liberdades fundamentais na 
Internet4, que é relevante para o debate atual, incluindo a “constante atenção à proteção 
absoluta e ao reforço da promoção das liberdades fundamentais na Internet”;

11. Reitera que as restrições ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela Carta 
devem respeitar as disposições da CEDH e o artigo 52.º da Carta, segundo os quais essas 
restrições devem ser previstas por lei, necessárias e proporcionais aos objetivos legítimos 
que se pretende alcançar;

12. Recorda que os acordos internacionais celebrados pela União tem de ser compatíveis com 
as disposições dos tratados, que são vinculativos para as instituições e os Estados-
Membros (Artigo 216.º, n.º 2 do TFUE) e, em conformidade com a jurisprudência do 
TJUE, fazem parte integrante do ordenamento jurídico da UE5; salienta que para 
reconhecer o efeito direto das disposições de acordos internacionais estas têm de ser, do 
ponto de vista do conteúdo, incondicionais e suficientemente precisas e a sua natureza e 
formulação não impossibilitarem que as mesmas sejam invocadas6; recorda também que, 
segundo a jurisprudência do TJUE7, as exigências derivadas da proteção de princípios 
gerais reconhecidos no ordenamento jurídico da União, entre os quais figuram os direitos 
fundamentais, são igualmente vinculativas para os Estados-Membros na aplicação da 
regulamentação comunitária e que as obrigações impostas por um acordo internacional 
não podem ter por efeito violar os princípios constitucionais dos Tratados da UE, entre os 
quais o princípio segundo o qual todos os atos da União devem respeitar os direitos 
fundamentais;

                                           
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de dezembro de 2010, sobre a situação dos direitos fundamentais na União 
Europeia (2009) – aplicação efetiva após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa (P7_TA(2010)0483, n.º 5)
2 Comunicação da Comissão “Estratégia para a aplicação efetiva da Carta dos Direitos Fundamentais pela União Europeia” 
(COM(2010) 573, p. 3).
3 A. Rouvroy e Y. Poullet, “Self-determination as “the key” concept” (http://www.cpdpconferences.org/Resources/Rouvroy-
Poullet.pdf). 
4 JO C 117 E de 6.5.2010, p. 206. 
5 Ver o processo C-135/10SC F v. Del Corso (n.º 39) que também remete para os processos C-181/73 Haegeman e C-12/86 
Demirel.
6 Ibid, n.º 43.
7 Processos C-540/03, Parlamento/Conselho (n.º 105), C-402/05 P e C-415/05 P Kadi e Al Barakaat International 
Foundation/Conselho e Comissão (n.º 285).
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13. Lamenta profundamente que não tenha sido realizada uma avaliação do impacto 
específico sobre os direitos humanos em relação com o acordo e não acredita que “nada 
justifica a realização de uma avaliação de impacto do ACTA, pois este acordo não vai 
além do acervo [da União] e não requer medidas de execução”1, especialmente tendo em 
conta a posição adotada pela Comissão na sua Comunicação de 2010 sobre a Estratégia 
para a aplicação efetiva da Carta dos Direitos Fundamentais2;

14. Recorda que a Comissão decidiu remeter o ACTA ao TJUE para saber se o ACTA é 
compatível com os Tratados da União, em particular, com a Carta3;

15. Respeita o papel do TJUE que está previsto nos tratados; porém, realça que a avaliação da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos neste domínio tem 
de ter em conta o papel do PE na proteção e promoção dos direitos fundamentais, na letra 
e no espírito, nas dimensões interna e externa, na perspetiva individual e na da 
comunidade; além disso, considera que essa avaliação deve examinar se o modelo europeu 
acima descrito - que exige normas elevadas de proteção de direitos fundamentais e coloca 
no seu centro a dignidade, a independência e a autodeterminação - se reflete no 
instrumento em análise; 

Os desafios da certeza jurídica e do justo equilíbrio

16. Observa que o ACTA inclui disposições relativas aos direitos fundamentais e à 
proporcionalidade, tanto de caráter geral (por exemplo, o artigo 4.º4 e o artigo 6.º5, 
Preâmbulo), como de índole específica (por exemplo, o artigo 27.º, n.ºs 3 e 46); neste 
contexto, frisa, no entanto, que o artigo 4.º abrange apenas a divulgação de dados pessoais 
por parte das Partes e que as referências incluídas no artigo 27.º, n.ºs 3 e 4, devem ser 
consideradas como salvaguardas mínimas padronizadas; assinala que a privacidade e a 
liberdade de expressão não são simples princípios referidos no ACTA, antes constituem 
direitos fundamentais reconhecidos, nomeadamente, pelo Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, pela CEDH, pela Carta e pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos7;

17. Interroga-se sobre se os conceitos contidos no ACTA, como os “princípios básicos” ou o 
conceito de “processo justo”, são compatíveis com os conceitos a que se refere a Carta, 
como os direitos fundamentais ou o direito a um tribunal imparcial, nos termos do artigo 
47.º;

18. Assinala que foram expressas preocupações especialmente em relação às disposições que 
deixam margem de flexibilidade a nível da sua aplicação, devido ao facto de essas 
disposições poderem ser aplicadas na União de uma forma que pode ser ilegal ou contrária 
aos direitos fundamentais;

                                           
1 Ver nota “Civil Society Meeting ACTA” (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf).
2 Ibidem, n.º 1.
3 Artigo 218.º, n.º 11 do TFUE.
4 Privacidade e divulgação de informações.
5 Obrigações gerais em matéria de execução, mais especificamente, de uma proteção adequada dos direitos de todos os 
participantes e do requisito de proporcionalidade.
6  "Nos termos [das] leis e regulamentos [das Partes]"; […] "congruente com a legislação dessa Parte, preserva[ndo] 
princípios fundamentais, como a liberdade de expressão, o processo equitativo e a privacidade".
7 Ver também, neste sentido, o n.º 64 do parecer da AEPD supramencionado. 
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19. Considera, além disso, que, embora seja compreensível que um acordo internacional 
negociado por Partes com diferentes tradições jurídicas seja redigido em termos mais 
genéricos do que a legislação da UE1, atendendo aos diferentes meios através dos quais as 
Partes lidam com o equilíbrio entre os direitos e interesses e acautelando devidamente o 
fator da flexibilidade, afigura-se também crucial que a certeza jurídica e uma série de 
salvaguardas fortes e circunstanciadas sejam incorporadas no ACTA;

20. Sublinha a existência de uma significativa incerteza jurídica na forma como algumas das 
disposições fundamentais do ACTA foram elaboradas (por exemplo, o artigo 11.º, sobre 
as informações relacionadas com processos por contrafação; o artigo 23.º, sobre delitos 
penais; o artigo 27.º, sobre o âmbito das medidas de coação no universo digital; e 
especialmente o artigo 27.º, n.º 3, sobre os mecanismos de cooperação, bem como o artigo 
27.º, n.º 4); adverte para o risco potencial da existência de abordagens fragmentadas no 
quadro da União, com o perigo de uma observância inadequada dos direitos fundamentais, 
nomeadamente do direito de proteção dos dados pessoais, do direito a um processo 
independente e do direito à liberdade de empresa; salienta que este perigo está 
especialmente presente no respeitante aos n.ºs 3 e 4 do artigo 27.º, dada a falta de precisão 
desses textos, mas também tendo em conta as práticas atualmente existentes em alguns 
Estados-Membros (por exemplo, a monitorização em larga escala da Internet por 
entidades privadas, cuja conformidade com a Carta é questionável;

21. Considera que a secção 5, intitulada "Aplicação efetiva dos direitos de propriedade 
intelectual em ambiente digital", em particular, carece de maior clareza e coerência, dado 
que disposições imprecisas e incompletas podem resultar em regulamentações nacionais 
divergentes, e que um sistema de tal forma fragmentado constituiria um obstáculo ao 
mercado interno, o que, no caso do ambiente da Internet, impediria a utilização 
transfronteiras mais alargada do objeto protegido por DPI;

22. Recorda que, nos termos do artigo 49.º da Carta, “ninguém pode ser condenado por uma 
ação ou por uma omissão que, no momento da sua prática, não constituía infração à luz do 
direito nacional ou do direito internacional”; sublinha, neste contexto, que o âmbito de 
aplicação de certas disposições contidas na secção 4 ("Execução em matéria penal") é 
ambíguo;

23. Partilha a apreensão manifestada pela AEPD no seu parecer de 24 de abril de 2012 sobre o 
ACTA, nomeadamente no respeitante à pouca clareza do respetivo âmbito, ao caráter 
vago do conceito de “autoridade competente", ao tratamento de dados pessoais por 
prestadores de serviços Internet (PSI) através de medidas de cooperação de aplicação 
voluntária e a falta de salvaguardas apropriadas relativamente aos direitos fundamentais;

24. Salienta que múltiplas disposições do ACTA (por exemplo, o artigo 27.º, n.ºs 3 e 4) não se 
revestem de natureza coerciva, motivo por que não estabelecem "qualquer obrigação legal 
para as Partes que fosse contrária aos direitos fundamentais", além de que a falta de 
especificidade das disposições e de limitações e salvaguardas em número suficiente lança 
uma dúvida sobre o indispensável nível de certeza jurídica que é exigível ao ACTA (por 
exemplo, salvaguardas contra a utilização indevida de dados pessoais ou de proteção do 

                                           
1 Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, «Comentários ao “Parecer dos Académicos Europeus sobre o Acordo 
Comercial Anticontrafação”», de 27 de abril de 2011. 
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direito de defesa); salienta que estas deficiências não devem ser aceitáveis num acordo em 
que a União é parte contratante; recorda que outros acordos internacionais com 
implicações em termos de direitos internacionais asseguraram um nível mais elevado de 
precisão das salvaguardas1;

25. Considera que medidas que permitam a identificação de um assinante cuja conta tenha 
alegadamente sido usada para fins contrários à lei envolveriam várias formas de vigilância 
da utilização que as pessoas fazem da Internet; salienta que o TJUE decidiu, em termos 
inquestionáveis, que a fiscalização de quaisquer comunicações eletrónicas sem limite de 
tempo e sem alcance preciso, como é o caso das ações de filtragem levadas a cabo pelos 
PSI ou a recolha de dados por parte dos titulares de direitos, não estabelece um justo 
equilíbrio entre os DPI e os demais direitos e liberdades fundamentais, designadamente, 
os direitos à proteção dos dados pessoais, à liberdade de receber e de transmitir 
informações ou à liberdade de empresa (artigos 8.º, 11.º e 16.º da Carta)2;

26. Considera que o ACTA não contém garantias explícitas em matéria de proteção de 
informações pessoais sensíveis, direito à defesa (nomeadamente o direito de ser ouvido) 
ou presunção de inocência; 

27. Considera que o ACTA não fornece garantias em matéria de proteção do direito ao 
respeito pela vida privada e pelas comunicações, tal como previsto no artigo 7.º da Carta; 

O dever de respeitar os direitos fundamentais 

28. Considera dececionante que não tenham sido envidados substanciais esforços adicionais 
para consultar todos os interessados e incorporar os seus pontos de vista antes das 
negociações sobre o ACTA; deplora que as elevadas normas de transparência e boa 
governação que a União procura estabelecer não tenham sido respeitadas no respeitante ao 
ACTA; entende, por conseguinte, que o ACTA surge numa fase muito prematura, 
nomeadamente no que respeita a áreas em que a União ainda não teve oportunidade de 
profunda deliberação pública;

29. Salienta que os PSI não devem policiar a Internet e exorta, portanto, a Comissão e os 
Estados-Membros a garantirem a certeza jurídica no tocante ao papel dos PSI; considera 
que o ACTA apenas visa as infrações em larga escala aos DPI, permitindo às Partes 
signatárias isentarem a utilização não comercial das suas disposições em matéria de 
procedimento penal; observa que não é fácil traçar a fronteira entre utilização comercial e 
não comercial; salienta também a importância de diferenciar entre a descarga de ficheiros 
em pequena escala e não comercial e a pirataria;

30. Considera que a contrafação e a pirataria praticadas intencionalmente e à escala comercial 
são fenómenos significativos numa sociedade da informação e que, portanto, é necessário 
preparar uma estratégia abrangente a nível da EU para os combater; tal estratégia não deve 
concentrar-se apenas na repressão ou no impacto da contrafação e a pirataria mas também 
nas suas causas, deve respeitar plenamente os direitos fundamentais na UE e ser 

                                           
1 Cf., por exemplo, Convenção do Conselho da Europa sobre a cibercriminalidade - CETS N.º. 185, Budapeste, 23 de 
novembro de 2001.
2 Processo C-70/10, «Scarlet Extended SA» contra «Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)», 
n.ºs 47-49.



AD\903517PT.doc 9/11 PE480.574v02-00

PT

simultaneamente eficaz, aceitável e compreensível para a sociedade no seu todo; recorda 
que, na sequência de um pedido do Parlamento Europeu1, a Comissão Europeia, na sua 
Agenda Digital para a Estratégia da Europa, comprometeu-se a adotar um Código dos 
direitos em linha na UE em 2012; portanto, solicita à Comissão que faça com que o 
Código dos direitos em linha na UE defina sem ambiguidade os direitos dos cidadãos da 
União e o que eles podem ou não fazer no universo digital, inclusivamente quando usarem 
conteúdos protegidos por DPI;

31. Assinala que os Estados onde ocorrem as maiores violações dos DPI - como a China, o 
Paquistão, a Rússia e o Brasil - não foram convidados a assinar o ACTA e que é 
improvável que o façam num futuro próximo, o que suscita importantes questões quanto à 
eficácia das medidas propostas pelo ACTA;

32. Considera que, sempre que os direitos fundamentais estejam em jogo, não haverá lugar 
para qualquer ambiguidade; é seu entender que o ACTA não evitou essa ambiguidade mas 
que, pelo contrário, inclui várias camadas adicionais de ambiguidade; recorda que a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem afirma que qualquer restrição 
dos direitos e liberdades fundamentais previstos pela lei deve ser previsível nos seus 
efeitos, clara, precisa e acessível, bem como necessária numa sociedade democrática e 
proporcionada relativamente aos objetivos visados; 

33. Entende que o ACTA não assegura salvaguardas adequadas, nem um equilíbrio 
apropriado entre DPI e outros direitos fundamentais fulcrais, não garantindo a necessária 
certeza jurídica no respeitante às suas disposições fundamentais;

34. Conclui - à luz do acima exposto e sem prejuízo da avaliação do TJUE sobre a matéria 
mas tendo em conta o papel do Parlamento na proteção e promoção dos direitos 
fundamentais - que o ACTA proposto, e para o qual se pediu o acordo do Parlamento, é 
incompatível com os direitos consagrados na Carta, pelo que exorta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar que o 
Parlamento não aprove a conclusão do ACTA.

                                           
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Junho de 2007, sobre a confiança dos consumidores no ambiente digital (JO C 
146 E, de 12.6.2008, p. 370), n.ºs 25-28.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator considera que a proteção dos direitos de propriedade intelectual na Europa é 
essencial para mantermos a vantagem competitiva do nosso continente no quadro de uma 
economia globalizada, interligada e em constante progresso. O génio dos artistas e dos 
inovadores deve ser recompensado. Simultaneamente, esses artistas, a par dos ativistas, dos 
dissidentes políticos e dos cidadãos dispostos a participar no debate público, não devem de 
forma alguma ver coartada a sua capacidade de comunicar, criar, protestar e desenvolver 
ações – em especial, nos dias que correm, quando, em todo o mundo, estamos a viver, e por 
isso nos congratulamos, uma enorme expansão não controlada de vozes, que finalmente são 
capazes de se fazer ouvir. Na sua qualidade único representante direto de 400 milhões de 
cidadãos europeus, o Parlamento Europeu tem a responsabilidade de garantir que essa 
expansão prossiga sem obstáculos.

A cultura da partilha de arquivos eletrónicos, possibilitada pelo notável avanço tecnológico 
das últimas décadas, coloca por certo desafios diretos à forma como temos lidado com a 
recompensa do trabalho dos artistas e com a aplicação adequada dos direitos de propriedade 
intelectual nas últimas décadas. A nossa tarefa, como políticos, consiste em superar esse 
desafio através do estabelecimento de um equilíbrio aceitável entre as possibilidades abertas 
pela tecnologia e a prossecução da criação artística, que constitui um símbolo emblemático do 
lugar da Europa no mundo. 

Estamos, pois, num momento decisivo deste debate, num arrebatador momento de mudança. 
Neste sentido, o relator pensa que o ACTA surge numa fase muito prematura e que uma 
eventual aprovação do Tratado representaria, em essência, o congelamento da possibilidade 
de se promover um debate público digno de nossa herança democrática. Perante um desafio 
colossal como este, o que é absolutamente necessário é que todos os especialistas de que 
dispomos, todas as organizações ou instituições implicadas com que possamos contar, todos 
os cidadãos que desejem opinar participem, desde o início, na criação de um pacto social 
moderno, de um moderno regime de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O 
ACTA não está, e não foi, concebido como tal. Ao invés, o relator entende que a aprovação 
do ACTA estrangularia prematuramente o debate, faria pender a balança para um lado, abriria 
a porta aos Estados-Membros para fazerem experiências com leis que poderiam prejudicar as 
liberdades fundamentais e abriria um precedente suscetível de se tornar socialmente 
indesejável no futuro. Ao destacar esses perigos, o presente parecer ambiciona enriquecer o 
debate empreendido pelo Parlamento Europeu e ajudar os eurodeputados a tomarem a decisão 
mais informada e equilibrada que for possível na questão fundamental da rejeição ou da 
aprovação do ACTA. 
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