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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que a protecção do direito de autor e os direitos conexos no âmbito da sociedade 
da informação é um elemento importante para o desenvolvimento da vida económica do 
mercado interno;

2. Constata que este primeiro relatório relativo à aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 8.º da 
directiva 2001/29/CE não permite uma avaliação significativa, devido à transposição
tardia por parte dos Estados-Membros;

3. Espera que a Comissão reserve mais tempo para elaborar um catálogo mais consistente 
das medidas de transposição e da jurisprudência futura;

4. Considera que a aplicação desta directiva deve processar-se num quadro mais amplo e 
deveria tomar nomeadamente em conta as disposições relativas ao comércio electrónico
da 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 interno1, a Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de 
propriedade intelectual2 e as disposições relativas à protecção dos dados da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados3;

5. Manifesta-se favorável à criação de um sistema baseado na arbitragem, na mediação ou 
na auto-regulação que envolva os vários protagonistas do mundo digital;

6. Considera, por uma lado, que a educação e a tomada de consciência são cruciais e 
convida, por outro lado, a Comissão a garantir a transparência e a interoperabilidade dos 
sistemas de gestão dos direitos digitais.

                                               
1 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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