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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o reforço do controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no 

mercado interno 

(2009/2178(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 11 de Setembro de 

2009, intitulada "Reforçar o controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no 

mercado interno" (COM(2009)0467), 

– Tendo em conta a resolução do Conselho «Competitividade» de 25 de Setembro de 2008 

sobre um plano europeu global de combate à contrafacção e à pirataria, 

– Tendo em conta a Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 

Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, 

em especial do comércio electrónico, no mercado interno (Directiva sobre o comércio 

electrónico),  

– Tendo em conta a Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, 

relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de 

violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que 

violem esses direitos, 

 

– Tendo em conta a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, 

– Tendo em conta a Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 

Abril de 2009, relativa à protecção jurídica dos programas de computador, 

 

– Tendo em conta a Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de Abril de 2007, 

sobre uma proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às 

medidas penais destinadas a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, 

 

– Tendo em conta a “Estratégia de aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual 

em países terceiros”, publicada pela Comissão em 2005, e o documento de trabalho dos 

serviços da Comissão, de 2009, intitulado “Relatório sobre o respeito dos direitos de 

propriedade intelectual”, 

 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
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da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2010), 

A. Considerando que as violações dos direitos de propriedade intelectual (DPI), definidos 

como qualquer violação de qualquer DPI, como os direitos de autor, as marcas, os 

desenhos e modelos ou as patentes, constituem uma verdadeira ameaça não só para a 

saúde e a segurança dos consumidores, como também para as nossas economias e 

sociedades,  

B. Considerando que, para tratar correctamente a questão do controlo da aplicação dos DPI 

no mercado interno, é importante ter em consideração, não só o território da UE, como 

também a situação nas fronteiras externas da UE e nos países terceiros, 

C. Considerando que os dados relativos à dimensão das violações dos DPI são incoerentes, 

incompletos, insuficientes e dispersos, 

D. Considerando que a inovação e a criatividade têm um valor acrescentado considerável 

para a economia europeia e, tendo em conta a situação económica, deveriam ser 

preservadas e desenvolvidas, 

E. Considerando que a violação dos DPI é uma problemática horizontal que afecta todos os 

sectores da indústria e, em particular, as indústrias criativas e inovadoras,  

F. Considerando que o fenómeno da pirataria em linha atingiu proporções alarmantes, 

principalmente para as indústrias de conteúdos criativos, e que o actual quadro jurídico se 

mostrou incapaz de proteger eficazmente os titulares dos direitos na Internet e o equilíbrio 

entre todos os interesses em jogo, incluindo os dos consumidores, 

G. Considerando que, com excepção da legislação sobre sanções penais, já existe um quadro 

jurídico comunitário para o fenómeno da contrafacção e da pirataria de bens materiais, 

mas persistem lacunas no que diz respeito à pirataria na Internet, 

H.  Considerando que as medidas previstas na Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos 

direitos de propriedade intelectual no mercado interno não foram avaliadas do ponto de 

vista da protecção dos direitos, 

I. Considerando que, no caso das patentes, a protecção é crucial para lutar eficazmente 

contra as violações de patentes; considerando que a questão do sistema unificado de 

patentes ao nível da UE está ainda por resolver, 

J.  Considerando que existem ligações provadas entre várias formas de crime organizado e 

violações dos DPI, em particular a contrafacção e a pirataria,  

1. Congratula-se com a comunicação da Comissão de 11 de Setembro de 2009 sobre novas 

medidas não legislativas; lamenta, porém, que a comunicação não aborde a conclusão do 

quadro legislativo; 

2. Solicita à Comissão que apresente urgentemente uma estratégia exaustiva em matéria de 

DPI, que aborde todos os aspectos dos DPI, incluindo o controlo do seu respeito; 

3. Considera que a Comissão deveria ter em conta os aspectos dos DPI em todas as suas 
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políticas ou iniciativas legislativas e ter em consideração estes aspectos em todos os 

processos de avaliação de impacto sempre que uma proposta possa ter repercussões para a 

propriedade intelectual; 

4. Não partilha a convicção da Comissão de que o actual quadro de aplicação civil na UE é 

eficaz e suficientemente uniforme para o bom funcionamento do mercado interno e 

recorda à Comissão que o relatório sobre a aplicação da Directiva 2004/48/CE é essencial 

para corroborar as suas afirmações;  

5. Exorta a Comissão a elaborar o relatório sobre a aplicação da Directiva 2004/48/CE, 

incluindo uma avaliação da eficácia das medidas adoptadas e uma apreciação do seu 

impacto sobre a inovação e o desenvolvimento da sociedade da informação, em 

conformidade com o n.º 1 do Artigo 18.º desta directiva, e, se necessário, propor 

alterações; pede que esse relatório inclua uma avaliação das possibilidades de reforçar e 

melhorar o quadro jurídico aplicável à Internet; 

6. Não partilha o ponto de vista da Comissão de que já existe o principal corpo de leis 

necessário ao controlo da aplicação dos DPI; salienta, neste contexto, que as negociações 

sobre a directiva relativa às sanções penais não foram ainda concluídas com êxito e 

convida a Comissão a apresentar uma nova proposta sobre as sanções penais ao abrigo do 

Tratado de Lisboa;  

7. Solicita à Comissão que apresente as propostas legislativas adequadas, baseadas no Artigo 

118 do TFUE, relativas a um sistema eficaz de patentes na União Europeia;  

Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria (“o Observatório”) 

 

8. Reconhece a importância de uma informação exaustiva e fiável sobre todos os tipos de 

violações dos DPI, a fim de estabelecer um política baseada em factos concretos e 

orientada para os resultados; 

9. Saúda a criação do Observatório enquanto instrumento para a centralização de estatísticas 

e de dados que servirão de base às propostas a pôr em prática para combater eficazmente 

os fenómenos da contrafacção e da pirataria, incluindo a pirataria em linha; 

10. Deseja que o Observatório se torne um instrumento de recolha e intercâmbio de dados e 

informações sobre todas as formas de violação dos DPI; 

11. Convida a Comissão a indicar claramente quais as tarefas que irão ser confiadas ao 

Observatório e salienta que o êxito do Observatório depende em grande parte do 

envolvimento e da cooperação de todas as partes interessadas, incluindo as autoridades 

nacionais, os titulares de direitos, as organizações de consumidores e as indústrias 

interessadas, a fim de aumentar a transparência e evitar a duplicação de esforços; 

12. Exorta a Comissão a fornecer ao Parlamento e ao Conselho informação exaustiva e 

abrangente sobre os resultados das actividades do Observatório através de relatórios 

anuais nos quais a Comissão apresente conclusões e proponha soluções para reforçar o 

controlo da aplicação dos DPI; 
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Sensibilizar os consumidores  
 

13. Sublinha a necessidade de organizar uma campanha de sensibilização aos níveis europeu, 

nacional e local sobre os riscos que os produtos contrafeitos representam para a saúde e a 

segurança dos consumidores e sobre o impacto negativo da contrafacção e da pirataria 

para a economia e a sociedade; 

14. Apela a todas as partes interessadas, incluindo os fornecedores de serviços Internet, as 

plataformas de venda em linha, os titulares de direitos e as organizações de consumidores, 

a estabelecer um diálogo sobre a pirataria e a venda de produtos de contrafacção em linha 

e sobre as medidas concretas a tomar para alertar as pessoas, como mensagens de aviso 

breves, visíveis e pertinentes; 

15. Sublinha a necessidade de educar os jovens para que possam compreender o que está em 

jogo na propriedade intelectual e identificar claramente o que é legal e o que não é, através 

de campanhas de esclarecimento especialmente dirigidas a este público, sobretudo contra 

a pirataria em linha; 

Combater a pirataria em linha e proteger os DPI na Internet 

 

16. Concorda com a Comissão quando afirma que seriam úteis mais medidas não legislativas 

para melhorar a aplicação dos DPI, principalmente medidas que resultem de um diálogo 

aprofundado entre as partes interessadas; 

17. Lamenta que a Comissão não tenha mencionado ou analisado o delicado problema da 

pirataria em linha, que representa um aspecto importante deste fenómeno mundial na era 

da digitalização das nossas sociedades, particularmente a questão do equilíbrio entre a 

liberdade de acesso à Internet e as medidas a tomar para combater eficazmente este 

flagelo; insta a Comissão a abordar este problema na sua estratégia em matéria de DPI; 

18. Sublinha que os progressos tecnológicos são um dos principais factores que permitiram o 

desenvolvimento deste fenómeno; recorda, no entanto, que este fenómeno constitui uma 

violação dos DPI e que é necessário encontrar para ele soluções adequadas e urgentes, em 

função do sector em causa; 

19. Sublinha que o apoio e o desenvolvimento da oferta legal de uma gama de bens e serviços 

diversificada, atraente e visível podem ajudar a combater o fenómeno, mas reconhece que 

não são suficientes: a pirataria é hoje o maior obstáculo ao desenvolvimento da oferta 

legal em linha e a UE corre o risco de condenar ao fracasso os esforços para desenvolver o 

mercado em linha legal se não reconhecer tal facto e se não apresentar rapidamente 

propostas para resolver o problema; 

20. Salienta que todas as partes envolvidas, incluindo os fornecedores de serviços Internet, 

têm de participar no diálogo com as partes interessadas para encontrar as soluções 

adequadas durante o ano de 2010; convida a Comissão a, se isso não acontecer, apresentar 

uma proposta legislativa ou alterar a legislação em vigor, principalmente a Directiva 

2004/48/CE, para melhorar o quadro jurídico comunitário neste domínio com base nas 

experiências nacionais; 
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21. Convida a Comissão a reflectir criativamente sobre os métodos que podem facilitar o 

acesso da indústria ao mercado digital sem fronteiras geográficas, tentando urgentemente 

resolver o problema das licenças multiterritoriais, e sobre um sistema eficaz e transparente 

de gestão dos direitos, pois trata-se de uma exigência para o crescimento de serviços 

legais e que dêem resposta à procura do consumidor de acesso omnipresente, instantâneo 

e personalizado ao conteúdo; 

A dimensão internacional e o impacto sobre o mercado interno 

 

22. Apoia as iniciativas tomadas pela Comissão para identificar a melhor maneira de 

continuar a melhorar o regulamento da UE relativo à intervenção das autoridades 

aduaneiras, que permite a detenção de produtos suspeitos de violação dos DPI e é, por 

isso, um dos pilares do quadro jurídico da União destinado a velar pelo respeito dos DPI; 

23. Convida a Comissão a prosseguir uma cooperação inovadora e reforçada entre os serviços 

administrativos e os diversos sectores industriais interessados; 

24. Exorta a Comissão a intensificar a cooperação com os países terceiros prioritários no 

domínio da propriedade intelectual e a manter os seus esforços no âmbito das negociações 

sobre a propriedade intelectual no seio da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, em particular no quadro do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS); 

25. Insta a Comissão a continuar os seus esforços para aprofundar as negociações sobre o 

Acordo de comércio anti-contrafacção (ACTA) a fim de melhorar a eficácia do sistema de 

controlo de aplicação dos DPI no combate à contrafacção e a informar exaustivamente o 

Parlamento sobre o andamento e o resultado das negociações; 

26. Apoia a prossecução e o reforço pela Comissão das iniciativas bilaterais de cooperação, 

incluindo os diálogos sobre a propriedade intelectual com países terceiros e os projectos 

de assistência técnica; 

Criminalidade organizada 

 

27. Salienta a importância da luta contra a criminalidade organizada na área dos DPI, 

principalmente a contrafacção e a pirataria; assinala, neste contexto a necessidade de 

legislação comunitária adequada sobre sanções penais e apoia uma estreita cooperação 

estratégica e operacional entre todas as partes interessadas no seio da UE, em particular a 

Europol, as autoridades nacionais e o sector privado, bem como com os Estados que não 

pertencem à UE e as organizações internacionais; 

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 

Comité Económico e Social Europeu e aos parlamentos e governos dos Estados-Membros. 


