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A alteração 1 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao estabelecer um período de 
proteção complementar até um máximo de 
cinco anos, o Regulamento (CE) 
n.º 469/2009 visa promover, no seio da 
União, a investigação e inovação 
necessárias para desenvolver 
medicamentos e contribuir para evitar a 
deslocalização da investigação 
farmacêutica fora da União para países que 
poderão oferecer maior proteção.

(2) Ao estabelecer um período de 
proteção complementar até um máximo de 
cinco anos, o Regulamento (CE) 
n.º 469/2009 procura  promover 
simultaneamente, no seio da União, a 
investigação e inovação necessárias para 
desenvolver medicamentos, e contribuir 
para evitar a deslocalização da investigação 
farmacêutica fora da União para países que 
poderão oferecer maior proteção, 
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assegurando simultaneamente o acesso 
aos medicamentos no interior da União.

A alteração 2 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A entrada atempada dos 
medicamentos genéricos e biossimilares 
no mercado da União é fundamental no 
que respeita a aumentar a concorrência, 
reduzir os preços e assegurar a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde; A 
alteração do Regulamento (CE) 
n.º 469/2009, por forma a permitir a 
produção de medicamentos genéricos e 
biossimilares para fins de exportação e 
armazenamento para permitir a sua 
entrada no mercado europeu quando a 
patente caducar, não deve entrar em 
conflito com os direitos de propriedade 
intelectual, que continuam a ser uma das 
pedras angulares da inovação, da 
competitividade e do crescimento nos 
Estados-Membros. Este regulamento não 
deve interferir na duração dos direitos de 
exclusividade no mercado no período de 
vigência da patente, o que é confirmado 
pelo facto de a importação imediata ser 
permitida após a caducidade, mas 
representa uma desvantagem competitiva 
para a indústria europeia dos 
medicamentos genéricos. O regulamento 
devem ter em conta as preocupações 
manifestadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho relativamente ao número 
crescente de exemplos de deficiências do 
mercado em alguns Estados-Membros, 
onde o acesso dos doentes a 
medicamentos essenciais, que sejam 
eficazes e vendidos a preços acessíveis, 
está comprometido por causa dos níveis 
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de preços muito elevados e insustentáveis.

A alteração 15 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para o efeito, o presente 
regulamento deve instituir uma obrigação 
pontual sobre a pessoa que fabrica o 
produto exclusivamente para fins de 
exportação, exigindo que a mesma preste 
determinadas informações à autoridade que 
concedeu o certificado complementar de 
proteção no Estado-Membro onde o fabrico 
será efetuado. As informações devem ser 
prestadas antes do início previsto do 
fabrico nesse Estado-Membro. O fabrico e 
atos conexos, incluindo aqueles realizados 
nos Estados-Membros para além do 
fabrico, nos casos em que o produto está 
igualmente protegido por um certificado 
nesses outros Estados-Membros, devem 
ser apenas abrangidos pelo âmbito da 
exceção, se o fabricante tiver enviado esta 
notificação à autoridade competente em 
matéria de propriedade industrial (ou outra 
autoridade designada) do Estado-Membro 
onde decorre o fabrico. A obrigação 
pontual de prestar informações à 
autoridade deve aplicar-se em cada 
Estado-Membro onde decorrerá o fabrico, 
tanto no que se refere ao fabrico nesse 
Estado-Membro como a atos conexos, 
quer sejam realizados nesse quer noutro 
Estado-Membro, relacionados com esse 
fabrico. A autoridade terá a obrigação de 
publicar essas informações, no interesse da 
transparência e para efeitos de informar o 
titular do certificado da intenção do 
fabricante.

(13) Para o efeito, o presente 
regulamento deve impor uma obrigação ao 
fabricante – ou seja, a pessoa estabelecida 
na União e por conta da qual se fabrica o 
produto ou medicamento que contém esse 
produto, com o fim de exportação para 
países terceiros ou de entrada no mercado 
da União após o termo da validade do 
certificado, incluindo a possibilidade de a 
própria pessoa coletiva efetuar 
diretamente o fabrico – exigindo a essa 
pessoa que preste determinadas 
informações à autoridade que concedeu o 
certificado complementar de proteção no 
Estado-Membro onde o fabrico será 
efetuado. É da responsabilidade do 
fabricante estabelecido na União verificar 
que a proteção não existe ou caducou 
num país de exportação ou se está sujeita 
a quaisquer limitações ou isenções nesse 
país. Para esse efeito, deve ser fornecido 
um formulário de notificação comum 
para notificar a autoridade. As 
informações devem ser prestadas antes do 
início previsto do fabrico nesse 
Estado-Membro. O fabrico deve ser apenas 
abrangido pelo âmbito da exceção, se o 
fabricante tiver enviado esta notificação à 
autoridade competente em matéria de 
propriedade industrial (ou outra autoridade 
designada) do Estado-Membro onde 
decorre o fabrico e se tiver informado o 
titular do certificado complementar de 
proteção sobre o nome e endereço do 
fabricante e o número do certificado 
nesse Estado-Membro. O fabrico deve ser 
notificado. Se o fabrico for efetuado em 
mais do que um Estado-Membro, deve ser 
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exigida uma notificação em cada um 
desses Estados-Membros. A autoridade 
terá a obrigação de publicar o número do 
certificado do produto ou medicamento 
pertinente, no interesse da transparência. 
Certas informações confidenciais ou 
comercialmente sensíveis notificadas à 
autoridade não devem ser publicadas mas 
podem ser fornecidas, se tal for solicitado 
apenas por um tribunal ou outra 
autoridade competente.

A alteração 21 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve proceder a uma 
avaliação do presente regulamento. Nos 
termos do n.º 22 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e 
a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 
de 13 de abril de 201643, essa avaliação 
deve ter por base os cinco critérios de 
eficácia, eficiência, pertinência, coerência e 
valor acrescentado e deve constituir a base 
das avaliações de impacto de eventuais 
novas medidas. A avaliação deve ter em 
conta as exportações para fora da União e a 
capacidade de acesso aos mercados da 
União dos medicamentos genéricos e, 
especialmente, dos medicamentos 
biossimilares, o mais rapidamente possível 
após o termo da validade de um 
certificado. Em particular, esta avaliação 
deve analisar a eficácia da exceção tendo 
em conta o objetivo de restabelecer 
condições equitativas a nível mundial para 
as empresas de medicamentos genéricos e 
biossimilares na União e um acesso mais 
célere dos medicamentos genéricos e, 
especialmente, dos medicamentos 
biossimilares ao mercado, após o termo da 
validade de um certificado. 

(20) A Comissão deve proceder a uma 
avaliação regular do presente regulamento. 
Tendo em conta a importância primordial 
do acesso e da acessibilidade em termos 
de custos dos medicamentos para a saúde 
pública e a despesa pública, justifica-se 
um ciclo de avaliação regular do presente 
regulamento. Nos termos do n.º 22 do 
Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor, de 13 de abril de 201643, 
essa avaliação deve ter por base os cinco 
critérios de eficácia, eficiência, pertinência, 
coerência e valor acrescentado e deve 
constituir a base das avaliações de impacto 
de eventuais novas medidas. A avaliação 
deve ter em conta o impacto do sistema de 
CCP no acesso aos medicamentos a 
preços acessíveis, bem como a isenção, 
incluindo as exportações para fora da 
União e a capacidade de acesso aos 
mercados da União dos medicamentos 
genéricos e, especialmente, dos 
medicamentos biossimilares, o mais 
rapidamente possível após o termo da 
validade de um certificado. Essa avaliação 
regular deve também incidir nos efeitos 
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Adicionalmente, deve estudar o impacto da 
exceção na investigação e na produção de 
medicamentos inovadores por parte dos 
titulares dos certificados estabelecidos na 
União e ter em consideração o equilíbrio 
entre os diferentes interesses em jogo, 
incluindo os interesses de saúde pública.

do presente regulamento sobre o fabrico 
no interior da União por parte de 
fabricantes estabelecidos na União por 
razões de constituição de reservas, com 
vista à entrada no mercado da União no 
«primeiro dia» após a validade de um 
certificado expirar. Neste contexto, seria 
importante verificar se as atividades de 
fabrico que anteriormente se realizavam 
fora da União foram ou não transferidas 
para o seu território. Em particular, esta 
avaliação deve analisar a eficácia da 
exceção tendo em conta o objetivo de 
restabelecer condições equitativas a nível 
mundial para as empresas de 
medicamentos genéricos e biossimilares na 
União e um acesso mais célere dos 
medicamentos genéricos e, especialmente, 
dos medicamentos biossimilares ao 
mercado, após o termo da validade de um 
certificado, bem como examinar a questão 
duma possível extensão do âmbito da 
exceção concedida pela isenção, de modo 
a permitir aos fabricantes de 
medicamentos genéricos e biossimilares 
estabelecidos na União fabricar com vista 
à constituição de reservas. 
Adicionalmente, deve estudar o impacto da 
exceção e da sua possível extensão na 
investigação e na produção de 
medicamentos inovadores por parte dos 
titulares dos certificados estabelecidos na 
União e ter em consideração o equilíbrio 
entre os diferentes interesses em jogo, 
incluindo o acesso aos medicamentos no 
interior da União e os interesses de saúde 
pública.

_________________ _________________
43 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 43 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

A alteração 26 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 469/2009
Artigo 5
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Texto em vigor Alteração

(1-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 5.º Artigo 5.º

Efeitos do certificado Efeitos do certificado

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, o 
certificado confere os mesmos direitos que 
os conferidos pela patente de base e está 
sujeito às mesmas limitações e obrigações.

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 4.º, o certificado confere os mesmos 
direitos que os conferidos pela patente de 
base e está sujeito às mesmas limitações e 
obrigações.

2. Em derrogação do disposto no 
n.º 1, o certificado não confere proteção 
contra certos atos que, de outro modo, 
careçam do consentimento do titular do 
certificado a que se refere o artigo 11.º 
(«o titular do certificado»), se forem 
satisfeitas as seguintes condições:
(a) Os atos incluem:
i) o fabrico de um produto, ou de um 
medicamento que contenha esse produto, 
para fins de exportação para países 
terceiros; ou
ii) o fabrico de um produto, ou de um 
medicamento que contenha esse produto, 
para fins de armazenamento no Estado-
Membro de fabrico durante os 2 últimos 
anos de validade do certificado a que se 
refere o n.º 1, a fim de colocar esse 
produto no mercado dos Estados-
Membros no primeiro dia após o termo da 
validade do certificado nesses Estados-
Membros;
iii) o ato exclui qualquer ato ou 
atividade de importação de medicamentos, 
ou partes de medicamentos, para a União, 
com o fim exclusivo de reembalagem e 
reexportação;
(b) O fabricante notifica a autoridade 
referida no artigo 9.º, n.º 1, do Estado-
Membro onde decorrerá o fabrico ("o 
Estado-Membro pertinente") das 
informações enunciadas no n.º 3, alíneas 
(a), (b), (c), (e) e (f), o mais tardar dois 
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meses antes da data de início do fabrico 
nesse Estado-Membro;
(c) O fabricante informa o titular do 
certificado, por escrito, das informações 
enunciadas no n.º 3, alíneas a) e c), o 
mais tardar dois meses antes da data de 
início do fabrico nesse Estado-Membro;
(d) A notificação ao titular do 
certificado não contém quaisquer 
informações confidenciais ou 
comercialmente sensíveis;
(e) As informações transmitidas pelo 
fabricante ao titular do certificado devem 
ser tratadas com a máxima 
confidencialidade e não devem ser 
publicadas; além disso, as informações 
fornecidas ao titular do certificado são 
utilizadas exclusivamente para verificar 
se as disposições do presente regulamento 
foram cumpridas e, se for o caso, para 
instaurar as respetivas ações judiciais por 
violação das disposições;
(f) No caso de produtos fabricados 
exclusivamente para fins de exportação 
para países terceiros, o fabricante garante 
a aposição de um logótipo – conforme 
previsto no anexo -I-A – na embalagem 
exterior do produto referido no n.º 2, 
alínea a), subalínea i), ou – se o produto 
fizer parte de um medicamento – na 
embalagem exterior desse medicamento;
(g) O fabricante garante que os 
medicamentos produzidos nos termos do 
n.º 2, alínea a), subalínea i), não 
disponham um identificador único ativo, 
como estabelecido no artigo 3.º, alínea d), 
do Regulamento Delegado (UE) 2016/161 
da Comissão; se adequado, a autoridade 
competente deve ter acesso aos dados nos 
repositórios previstos na Diretiva 
2011/62/UE e no Regulamento Delegado 
(UE) 2016/161, a fim de verificar a 
conformidade;
(h) O fabricante cumpre o disposto no 
n.º 4.
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3. As informações para efeitos do 
n.º 2, alínea b), que devem ser tratadas de 
forma estritamente confidencial por todas 
as partes, são as seguintes:
(a) O nome e o endereço do 
fabricante;
(b) O Estado-Membro onde decorrerá 
o fabrico e, se for caso disso, o 
armazenamento;
(c) O número do certificado 
concedido no Estado-Membro de fabrico;
(d) A data prevista de início do fabrico 
no Estado-Membro pertinente;
(e) Uma lista indicativa do país 
terceiro ou países terceiros para os quais 
se pretende exportar o produto.
4. Para efeitos da notificação nos 
termos do n.º 2, alínea b), o fabricante 
utiliza o formulário normalizado 
constante do anexo -I do presente 
regulamento.
5. As autoridades dos Estados-
Membros referidas no artigo 9.º, n.º 1, 
não devem, em circunstância alguma, 
divulgar informações comerciais sensíveis 
fornecidas pelo fabricante, nem ao titular 
do certificado nem ao público.
6. Cabe ao fabricante garantir, 
através dos meios adequados, que as 
pessoas que têm uma relação contratual 
com o fabricante e que realizam atos 
abrangidos pelo n.º 2, alínea a), estão 
plenamente informadas e conscientes do 
seguinte:
(a) Os referidos atos estão sujeitos às 
disposições do n.º 2;
(b) A introdução no mercado, a 
importação ou a reimportação do produto 
referido na alínea a), subalínea i), do n.º 
1, podem infringir o certificado referido 
no n.º 2 onde e enquanto esse certificado 
for aplicável.
7. O n.º 2 é aplicável aos certificados 
pedidos aquando ou após a entrada em 
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vigor do presente regulamento. Também é 
aplicável aos certificados cuja patente de 
base caduque em 1 de janeiro de 2021 ou 
após esta data.

A alteração 27 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 469/2009
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «A notificação enviada a uma 
autoridade, como referido no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), deve ser publicada por 
essa autoridade no prazo de 15 dias após 
a receção da notificação.»;

4. «A autoridade referida no artigo 
9.º, n.º 1, do Estado-Membro pertinente 
deve publicar, sem demora injustificada, 
as informações enunciadas no artigo 5.º, 
n.º 3, alínea c). As restantes informações 
notificadas ao abrigo do artigo 5.º, n.º 3, 
não devem ser publicadas pela 
autoridade, nem colocadas à disposição 
do público para consulta, mas devem ser 
fornecidas por esta, mediante pedido, a 
um tribunal ou outra autoridade 
competente para efeitos de eventuais 
processos judiciais em que o artigo 5.º, 
n.º 2, seja invocado. A autoridade 
nacional toma as medidas adequadas para 
preservar a confidencialidade dessas 
informações.»;

A alteração 28 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 469/2009
«Artigo 21.º-A – Avaliação

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 21.º-A – «Artigo 21.º-A –

Avaliação Avaliação

O mais tardar cinco anos após a data De três em três anos, a Comissão deve 
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referida no artigo 4.º, n.º 5, e, 
seguidamente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
dos artigos 4.º, n.ºs 2 a 4, e do artigo 11.º, e 
apresentar um relatório sobre as principais 
conclusões ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.»;

proceder a uma avaliação da isenção CCP 
para a produção nos termos do artigo 5.º, 
n.ºs 2 a 6, e do artigo 11.º, bem como do 
sistema de CCP no que respeita à 
capacidade de acesso dos medicamentos 
genéricos aos mercados da União e ao 
acesso aos medicamentos e à saúde 
pública, e apresentar um relatório sobre as 
principais conclusões ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu. São tidos 
especialmente em conta os efeitos da 
constituição de reservas, com vista à 
entrada no mercado da União no 
«primeiro dia» após o certificado 
expirar.»;

É inserida a seguinte alteração entre as alterações 28 e 29:

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O anexo do presente regulamento é 
inserido como anexo -I.

(4) Os anexos do presente regulamento são 
inseridos como anexo -I e anexo -I-A.

A alteração 29 passa a ter a seguinte redação:

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (CE) n.º 469/2009
Anexo -I

Texto da Comissão Alteração

Anexo Anexo -I
Logótipo Formulário normalizado a utilizar pelos 

fabricantes para publicarem notificações 
de acordo com o artigo 5.º, n.º 2, alínea 

b);
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a. Nome e endereço do fabricante;
b. Endereço(s) das instalações onde 
decorrerá o fabrico no Estado-Membro 
pertinente;
c. Número do certificado concedido 
no Estado-Membro pertinente e a 
identificação do produto, com referência 
à sua denominação comum internacional, 
se disponível;
d. Data próxima prevista de início do 
fabrico no Estado-Membro pertinente;
e. Lista indicativa do país terceiro ou 
países terceiros para os quais se pretende 
exportar o produto.

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


