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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



PR\633866PT.doc 3/15 PE 378.855v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................11



PE 378.855v01-00 4/15 PR\633866PT.doc

PT



PR\633866PT.doc 5/15 PE 378.855v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às medidas 
penais destinadas a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0168)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0233/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5) 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 prevê medidas, 
procedimentos e recursos de natureza cível 
e administrativa. Disposições penais 
suficientemente dissuasivas e aplicáveis 
em todo o território da Comunidade devem 
completar as disposições desta directiva. É 
necessário proceder à aproximação de 

(5) 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 prevê medidas, 
procedimentos e recursos de natureza cível 
e administrativa. Disposições penais 
suficientemente dissuasivas e aplicáveis 
em todo o território da Comunidade devem 
completar as disposições desta directiva. É 
necessário proceder à aproximação de 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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determinadas disposições penais, a fim de 
desenvolver uma luta eficaz contra a 
contrafacção e a pirataria no mercado 
interno. O legislador comunitário tem 
competência para adoptar as medidas 
penais necessárias para garantir a plena 
eficácia das normas que adopta em matéria 
de protecção da propriedade intelectual.

determinadas disposições penais, a fim de 
desenvolver uma luta eficaz contra a 
contrafacção e a pirataria no mercado 
interno. O legislador comunitário tem 
competência para adoptar as medidas 
penais necessárias para garantir a plena 
eficácia das normas que adopta em matéria
de protecção da propriedade intelectual, tal 
como é definida pela presente directiva e, 
em todos os casos, com exclusão da 
matéria relativa às patentes.

Justificação

A alteração é necessária por razões de coerência com as alterações subsequentes e visa 
delimitar desde o início o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 2
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) É necessário assegurar uma 
protecção adequada dos direitos de 
propriedade intelectual no âmbito do 
sector audiovisual, tal como é indicado na 
Directiva 98/84/CE do Parlamento 
Europeu do Conselho de 20 de Novembro 
de 1998, relativa à protecção jurídica dos 
serviços que se baseiem ou consistam 
num acesso condicional1.
_________________________

1 JO L 320 de 28.11.1998, p. 54.

Justificação

Neste momento, a Directiva 98/84/CE representa a única protecção estabelecida a nível 
europeu para proteger os direitos audiovisuais contra os ataques crescentes da pirataria e da 
contrafacção. Isto ocorre principalmente através do acesso condicional, que constitui a 
solução técnica que permite controlar e garantir a fruição de conteúdos audiovisuais 
transmitidos de forma codificada. Integrar na presente proposta as violações relacionadas 
com o acesso condicional, mediante a referência à Directiva 98/84/CE, constituiria um 
importante elemento dissuasivo para as organizações criminosas que violam os direitos 
audiovisuais, contando com a impunidade que é facilitada pela actual falta de 
homogeneidade da regulamentação nos diversos Estados-Membros.

Alteração 3
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Artigo 1, parágrafo 1

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito 
dos direitos de propriedade intelectual.

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito 
dos direitos de propriedade intelectual, tal 
como são definidos mais adiante.

Justificação

O objectivo da alteração é especificar o âmbito de aplicação da directiva, remetendo para as 
definições que constam da alteração subsequente.

Alteração 4
Artigo 1, parágrafo 2

Estas medidas aplicam-se aos direitos de 
propriedade intelectual previstos na 
legislação comunitária e/ou na legislação 
nacional dos Estados-Membros.

Estas medidas aplicam-se aos direitos de 
propriedade intelectual previstos na 
legislação comunitária.

Justificação

Por razões de uniformidade de transposição nos diversos Estados-Membros e com o 
objectivo de assegurar a máxima eficácia às disposições da presente directiva, é preferível 
limitar o seu âmbito de aplicação aos direitos de propriedade intelectual que já tenham sido 
objecto de regulamentação a nível comunitário.

Alteração 5
Artigo 2

Definição Definições
Para efeitos de aplicação da presente 
directiva, entende-se por

Para efeitos de aplicação da presente 
directiva, entende-se por:

a) “direitos de propriedade intelectual”, 
um ou mais dos seguintes direitos:
- direitos de autor,
- direitos conexos aos direitos de autor,
- direitos sui generis do criador de um 
banco de dados,
- direitos dos criadores de topografias 
produzidas,
- direitos relativos às marcas,
- direitos relativos aos desenhos e 
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modelos,
- indicações geográficas,
- designações comerciais, caso sejam 
protegidas por direitos na legislação 
nacional,
e, de qualquer modo, os direitos, de forma 
limitada em relação aos previstos a nível 
comunitário, relativos às mercadorias, 
nos termos do nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 2º do Regulamento (CE) nº 
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 direitos1;
b) "violação cometida à escala 
comercial”, toda e qualquer violação de 
um direito de propriedade intelectual 
efectuada para obter vantagens 
económicas ou comerciais directas ou 
indirectas, à excepção dos actos 
efectuados pelos utilizadores privados 
para finalidades privadas e não 
lucrativas;
c) "violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual”, uma violação 
deliberada e consciente do direito em 
questão, efectuada com a finalidade de 
tirar proveito económico à escala 
comercial;

"pessoa colectiva" qualquer entidade 
jurídica que tenha esse estatuto por força 
da legislação nacional aplicável, à 
excepção dos Estados e de qualquer outro 
organismo público que actue no quadro do 
exercício da sua prerrogativa de poder 
público, bem como das organizações 
internacionais públicas.

d) "pessoa colectiva" qualquer entidade 
jurídica que tenha esse estatuto por força 
da legislação nacional aplicável, à 
excepção dos Estados e de qualquer outro 
organismo público que actue no quadro do 
exercício da sua prerrogativa de poder 
público, bem como das organizações 
internacionais públicas.

_______________________
1 JO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

Justificação

A alteração tem por objectivo introduzir as definições necessárias à correcta especificação 
do âmbito de aplicação da directiva, bem como à delimitação dos conceitos de “escala 
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comercial” e de "violação intencional” como pressuposto das actividades concretamente 
puníveis. O novo título do artigo 2° torna-se necessário na sequência da introdução de mais 
definições em vez da única que figura no texto original da proposta.

Alteração 6
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa na 
acepção da Decisão-Quadro… relativa à 
luta contra a criminalidade organizada, 
bem como quando tais infracções implicam 
um risco para a saúde ou para a segurança 
das pessoas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções sejam graves ou tenham sido 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa na acepção da Decisão-quadro… 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada, ou ainda quando tais 
infracções implicam um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Justificação

A alteração proposta justifica-se pelo facto de muitas legislações nacionais já terem 
adoptado medidas de protecção dos direitos de propriedade intelectual bastante rigorosas 
sem a exigência de a infracção ter sido cometida no âmbito de uma organização criminosa. 
Exigir este elemento como pressuposto da imposição de uma sanção mais grave poderia 
prejudicar a aplicação correcta das formas de protecção nacional.

Alteração 7
Artigo 5, nº 2, alínea a)

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos referidos 
no nº 1;

Justificação

A modificação proposta visa conferir maior clareza ao texto, sem alterar o seu significado 
original.

Alteração 8
Artigo 6
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Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa 
singular ou colectiva condenada em 
conformidade com as disposições do artigo 
3º da Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 
de Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa na 
acepção da Decisão-Quadro … relativa à 
luta contra a criminalidade organizada, 
bem como quando tais infracções implicam 
um risco para a saúde ou para a segurança 
das pessoas.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa 
singular ou colectiva condenada em 
conformidade com as disposições do artigo 
3º da Decisão-quadro 2005/212/JAI, de 24 
de Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções sejam graves ou tenham sido 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa na acepção da Decisão-quadro 
… relativa à luta contra a criminalidade 
organizada, ou ainda quando tais 
infracções implicam um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Justificação

A alteração proposta justifica-se pelo facto de muitas legislações nacionais já terem 
adoptado medidas de protecção dos direitos de propriedade intelectual bastante rigorosas 
sem a exigência de a infracção ter sido cometida no âmbito de uma organização criminosa. 
Exigir este elemento como pressuposto da perda poderia prejudicar a aplicação correcta das 
formas de protecção nacional.

Alteração 9
Artigo 7

Os Estados-Membros tomarão 
providências para que os titulares de 
direitos de propriedade intelectual em 
causa ou os seus representantes, bem como 
os peritos, possam dar o seu contributo 
para as investigações conduzidas por 
equipas comuns de investigação sobre as 
infracções a que se refere o artigo 3º.

Os Estados-Membros tomarão 
providências para que os titulares de 
direitos de propriedade intelectual em 
causa ou os seus representantes e 
consultores possam dar o seu contributo 
para as investigações conduzidas por 
equipas comuns de investigação sobre as 
infracções a que se refere o artigo 3º.

Justificação

A alteração proposta visa conferir maior clareza ao texto.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução: as propostas de 12 de Julho de 2005

1. Em 12 de Julho de 2005, a Comissão transmitiu ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de directiva relativa às medidas penais destinadas a assegurar o respeito pelos 
direitos de propriedade intelectual (2005/0127(COD)): ao mesmo tempo, foi transmitida 
apenas ao Conselho uma proposta de decisão-quadro com vista ao reforço do quadro penal 
para a repressão das violações da propriedade intelectual (2005/0128(CNS)).

2. A proposta de directiva impunha aos Estados-Membros a obrigação de considerarem como 
infracção qualquer violação intencional dos direitos de propriedade intelectual cometida à 
escala comercial, incluindo a tentativa, a cumplicidade e a incitação. O texto previa uma série 
de sanções, da perda das mercadorias de contrafacção até à detenção do autor dos actos. 
Previam-se igualmente diversas sanções acessórias, como o encerramento do estabelecimento 
e a proibição do exercício das actividades comerciais utilizadas para a contrafacção ou para a 
comercialização dos bens contrafeitos, ou ainda a publicação da sentença de condenação. No 
entanto, a proposta de directiva limitava-se a prever uma obrigação de incriminação e de 
sanções para certos factos por parte dos Estados-Membros, sem especificar o nível das penas1.

3. Por sua vez, a proposta de decisão-quadro visava reforçar as medidas de direito penal 
através da aproximação das legislações nacionais em matéria de violação da propriedade 
intelectual e pela cooperação entre os Estados-Membros na repressão dessas infracções. Em 
particular, completando a proposta de directiva acima referida, fixava o nível mínimo das 
penas previstas em relação aos autores dos factos incriminados: um máximo de quatro anos de 
detenção, pelo menos, no caso de infracções cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa na acepção da futura decisão-quadro sobre a luta contra a criminalidade organizada 
(2005/003(CNS)) e no caso de tais infracções representarem um risco para a saúde ou a 
segurança das pessoas, além de uma multa máxima de pelo menos 300 000 euros para os 
mesmos factos.

II. Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Setembro de 2005 e posição da Comissão

1. No decurso do processo de adopção das propostas mencionadas, o Tribunal de Justiça, em 
acórdão proferido em 13 de Setembro de 2005, no processo C-176/03, Comissão c/ Conselho, 
apesar de não deixar de recordar que, de modo geral, a Comunidade não tem competência em 
matéria penal, declarou que "esta última conclusão não pode impedir o legislador comunitário 
de tomar medidas relacionadas com o direito penal dos Estados-Membros e que considere 

  
1 Com efeito, o Tribunal de Justiça (ver acórdão de 21 de Setembro de 1989, processo C.68/88, 
Comissão c/ República Helénica) autoriza tradicionalmente apenas a denominada técnica da assimilação: a 
regulamentação comunitária pode prever que as disposições penais de direito interno que visam proteger certos 
interesses nacionais são também aplicáveis para proteger os correspondentes interesses comunitários, 
combinando-se, deste modo, as duas disposições numa nova norma de incriminação. Isto significa que o direito 
comunitário pode prever que determinados comportamentos são abrangidos pela esfera do direito penal, mas 
deve deixar espaço para a competência dos Estados-Membros no que respeita concretamente à determinação e à 
aplicação das sanções.
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necessárias para garantir a plena efectividade das normas que promulgue em matéria de 
protecção do ambiente" (considerando 48).

2. Além disso, segundo o Tribunal, para os efeitos da determinação correcta da base jurídica 
de um acto comunitário, cumpre referir-se ao objecto e ao conteúdo do próprio acto. Neste 
sentido, sendo o principal objecto e conteúdo da decisão-quadro em causa1 a protecção do 
ambiente, a sua base jurídica deveria ser o artigo 175° do Tratado CE (primeiro pilar) e não o 
Título VI do Tratado UE (terceiro pilar) (considerando 51).

3. Por isso mesmo, a Comissão Europeia adoptou uma comunicação2 na qual o arrazoado do 
Tribunal de Justiça é levado às últimas consequências, sendo admitidas sem limites as 
intervenções regulamentares no domínio penal no âmbito do primeiro pilar e em relação a 
todos os domínios de competência comunitária potencialmente interessada.

4. No modo de ver da Comissão, a distribuição das competências entre o primeiro e o terceiro 
pilar deveria ser feita do seguinte modo: as disposições de direito penal necessárias para 
garantir a efectividade o direito comunitário pertencem ao primeiro pilar, ao passo que as 
disposições “horizontais” de direito penal (cooperação policial e judiciária), medidas de 
harmonização no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça) pertencem ao terceiro 
pilar.

5. Nesse quadro, a Comissão empenhou-se, nomeadamente, no caso de uma iniciativa 
legislativa se encontrar ainda pendente, a proceder às necessárias modificações.

III. Proposta de 26 de Abril de 2006

1.Na sequência do debate suscitado pela questão e, sobretudo, pelo referido acórdão do 
Tribunal de Justiça, a Comissão decidiu alterar a proposta de directiva e retirar a proposta de 
decisão-quadro de 12 de Julho de 20053.

2. Por conseguinte, em 26 de Abril de 2006, a Comissão apresentou uma nova proposta de 
directiva relativa às medidas penais destinadas a assegurar o respeito dos direitos de 
propriedade intelectual, que retoma, actualiza e funde as previsões das duas iniciativas 
anteriores.

3. Em particular, as disposições relativas ao nível das sanções e aos amplos poderes de 
confiscação que figuravam na proposta de decisão-quadro passaram a fazer parte da nova 
proposta de directiva (ver especialmente os artigos 5º-8º). Este é, aparentemente, um dos 
primeiros casos em que a Comissão fez aplicação da sua nova doutrina em matéria de direito 

  
1 Decisão-quadro 2003/80/JAI do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à protecção do ambiente pelo 
direito penal.
2 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as consequências do acórdão do 
Tribunal de Justiça de 13.9.05 (C-176/03, Comissão/Conselho) COM(2005)0583.
3 Ver nº 2 do artigo 250º do Tratado CE: "Enquanto o Conselho não tiver deliberado, a Comissão pode alterar a 
sua proposta em qualquer fase dos procedimentos para a adopção de um acto comunitário". Considera-se que o 
poder de retirar uma proposta está incluído também no poder de modificação: cf. parecer da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos de 22 de Março de 2006 sobre as conclusões da análise das propostas legislativas pendentes 
(20055/2214(INI)).
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penal.

4. Muito sinteticamente, o artigo 1º define o objecto e o âmbito de aplicação da directiva; o 
artigo 3º prevê a obrigação, por parte dos Estados-Membros, de incriminar determinados 
comportamentos; os artigos 4º e 5º especificam, respectivamente, a natureza e o nível das 
sanções, incluindo as sanções penais; o artigo 6º regula os poderes de confiscação; o artigo 7º 
prevê equipas comuns de investigação para a repressão das contrafacções; o artigo 8º impõe a 
obrigação de instaurar oficiosamente o procedimento penal contra as infracções definidas pela 
directiva e, finalmente, os artigos 9º e 10º tratam, respectivamente, da transposição e da 
entrada em vigor da directiva.

5. A comparação entre a nova proposta e as propostas anteriores revela, em última análise, 
que só não foram retomadas na nova proposta as disposições da decisão-quadro relativas à 
competência e à coordenação dos procedimentos. Com efeito, a Comissão prevê, a esse 
respeito, uma abordagem horizontal no âmbito do seu Livro Verde sobre os conflitos de 
competência e o princípio ne bis in idem no âmbito dos procedimentos penais, de 23 de 
Dezembro de 20051. Nesse contexto, a Comissão não julga indispensável prever um regime 
específico para a protecção da propriedade intelectual.

IV. Pontos problemáticos e posição do relator

1. Tomar como base o primeiro pilar para as iniciativas em matéria penal é perfeitamente 
coerente com a interpretação extensiva dada pela Comissão ao acórdão do Tribunal de Justiça 
de 13 de Setembro de 2005. Disto resulta que, no caso de se partilhar dessa interpretação 
extensiva, não há qualquer possibilidade de excepção a esse respeito. Restam, contudo, alguns 
pontos problemáticos, para os quais a proposta alterada da Comissão não parece dar solução.

2. Trata-se, em particular, do âmbito de aplicação da directiva. Na exposição de motivos, 
especifica-se que o texto "é aplicável a qualquer violação dos direitos de propriedade 
intelectual prevista na legislação comunitária e/ou nacional dos Estados-Membros, como a 
Directiva 2004/48/CE" relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual.

3. A Declaração 2005/295/CE da Comissão relativa ao artigo 2° da Directiva 2004/48/CE 
estabelece uma lista desses direitos com o objectivo de conferir uma maior certeza no que 
respeita ao âmbito de aplicação da directiva. Constam dessa lista, em particular, os "direitos 
de patentes, incluindo os direitos derivados de certificados complementares de protecção".

4. No entanto, em si, o facto de se aplicar inclusivamente sanções penais definidas a nível 
comunitário ao domínio das patentes não parece nem convincente nem coerente com a 
abordagem seguida na matéria pelo legislador comunitário nos últimos anos.

5. Não parece ser extremamente urgente intervir por meio de sanções penais, uma vez que a 
protecção das patentes já está assegurada em muitos Estados-Membros por sanções de 
natureza penal (multa e prisão): é o caso, por exemplo, da ordem jurídica alemã2, austríaca3, 

  
1 COM(2005)0696.
2 Ver nº 142 da Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG), de 16 de Dezembro de 1980.
3 Ver artigos 147 e 149 da Patentgesetz 1970, alterada pela lei federal nº I 143.
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dinamarquesa1, espanhola2, francesa3, húngara4, italiana5, neerlandesa6 e portuguesa7. Assim 
sendo, ainda que seja necessário assinalar a ausência de protecção penal noutras ordens 
jurídicas (como a inglesa, a belga e a grega), a introdução de semelhante regulamentação a 
nível comunitário acarretaria antes uma sobreposição e uma sobrecarga do quadro normativo, 
a não ser que se queira imaginar que, através de uma previsão explícita da directiva
ou mediante a efectividade implícita da chamada primazia do direito comunitário8, a 
legislação comunitária na matéria se substitua totalmente à legislação nacional.

6. Em segundo lugar, a ideia de aplicar sanções penais ao domínio das patentes parece estar 
em total contradição com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu , que, na sessão de 6 
de Julho de 2005, rejeitou a proposta da Comissão tendo em vista a adopção de uma directiva 
relativa à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador
(2002/0047 (COD)): tendo o Parlamento Europeu considerado inoportuna, por larguíssima 
maioria9, uma regulamentação na matéria, prever agora sanções penais para proteger as 
patentes (para as quais falta justamente uma regulamentação) equivaleria a uma antecipação 
fragmentária e perigosa numa matéria que, dada a sua complexidade, deve ser tão estruturada 
e compartilhada quanto possível.

7. À luz das considerações anteriores, o relator apresenta alterações aos artigos 1° e 2° da 
proposta de directiva, a fim de delimitar o âmbito de aplicação e fornecer as definições 
adequadas. Concretamente, é excluído do âmbito de aplicação da directiva o domínio das 
patentes, sendo estabelecido que, enquanto se aguarda uma regulamentação mais completa 
das patentes a nível comunitário (deverá ser adoptada e uma directiva específica na matéria), 
as disposições contidas na proposta em apreço não se aplicam às patentes. Desse modo, o 
conteúdo (inclusivamente de natureza penal) das futuras disposições em matéria de patentes 
não seria prejudicado. Além disso, o âmbito de aplicação da directiva fica circunscrito apenas 
aos direitos de propriedade intelectual que são objecto de regulamentação comunitária.

8. Por último, por razões de coerência do texto, são propostas ligeiras alterações ao 
considerando 5 e ao artigo 2º, além de formulações mais claras e racionais dos artigos 5º, 6º e 
7º.

  
1 Ver secção 57 do Danish Patents Act, nº 479, de 20 de Dezembro de 1967.
2 Ver artigo 273º do Código penal, alterado pela Lei orgânica nº 10/1995, de 23 de Novembro de 1995.
3 Ver artigo L. 615-14 do Code de la propriété intellectuelle, de 26 de Janeiro de 1990, e as modificações 
posteriores.
4 Ver artigo 329º/D do Código Penal.
5 Ver os artigos 473º e 474º do Código Penal, que punem, respectivamente a contrafacção, a alteração ou a 
utilização de sinais distintivos das obras do espírito ou dos produtos industriais e os actos de introdução no país e 
de comercialização de produtos com sinais falsos, bem como o artigo 475º, que prevê a pena acessória da 
publicação do acórdão.
6 Ver artigo 45 do Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), de 1910, e o nº 1 do artigo 79º do Dutch Patent Act
(Rijksoctrooiwet), de 1995.
7 Ver artigos 261º e 262º do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 16/95 de 24 de Janeiro de 1995 e 
as modificações posteriores).
8 Como é sabido, esta primazia acarreta para o juiz nacional a obrigação de aplicar integralmente o direito 
comunitário, deixando de aplicar, por conseguinte, a norma interna que está em conflito com a norma 
comunitária, quer seja anterior ou posterior a esta última (ver acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Março de 
1978, processo 106/77, Simmenthal, Col. 1978, p. 629, considerando 24).
9 648 votos contrários, 14 a favor e 18 abstenções.
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Evolução futura

O relator espera que, aquando da elaboração das futuras estratégias do combate à pirataria e à 
contrafacção e com o impulso de uma fase de maior harmonização na matéria, o legislador 
comunitário contemple a oportunidade de encontrar normas e meios de sancionar também as 
pessoas que adquirem mercadorias de origem ilícita.


