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Alteração 10
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para garantir a segurança jurídica, é 
necessário clarificar que não só nos casos 
de semelhança mas também nos casos em 
que um sinal idêntico é utilizado para 
produtos ou serviços idênticos, deve ser 
conferida proteção à marca só se e na 
medida em que a função principal da 
marca, que consiste em garantir a origem 
comercial dos produtos ou serviços, seja 
afetada.

(19) Para garantir a segurança jurídica, é 
necessário clarificar que não só nos casos 
de semelhança mas também nos casos em 
que um sinal idêntico é utilizado para 
produtos ou serviços idênticos, deve ser 
conferida proteção à marca só se e na 
medida em que a função principal da marca 
seja afetada.

Or. en

Alteração 11
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A principal função de uma marca 
consiste em garantir ao consumidor ou ao 
utilizador final a origem do produto, 
permitindo-lhes distinguir, sem qualquer 
risco de confusão, esse produto de outros 
que tenham origem diferente;

Or. en

Alteração 12
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) Para determinar se a principal 
função de uma marca é afetada, é 
fundamental interpretar esta disposição à 
luz do artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e do 
artigo 10.º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, a fim de garantir o 
direito fundamental à liberdade de 
expressão.

Or. en

Alteração 13
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os direitos exclusivos conferidos 
por uma marca não devem permitir que o 
titular de uma marca proíba a utilização 
de sinais ou indicações que sejam 
utilizados para fins legítimos, a fim de 
permitir que os consumidores estabeleçam 
comparações, expressem opiniões ou 
quando não exista qualquer utilização 
comercial da marca.

Or. en

Alteração 14
Data de aprovação

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Decorre do princípio da livre (26) Decorre do princípio da livre 
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circulação de mercadorias que o titular de 
uma marca comunitária não pode impedir a 
sua utilização por terceiros relativamente a 
produtos que tenham sido postos em 
circulação na União sob essa marca pelo 
próprio titular ou com o seu consentimento, 
a menos que motivos legítimos justifiquem 
a sua oposição à comercialização posterior 
dos produtos.

circulação de mercadorias que o titular de 
uma marca comunitária não pode impedir a 
sua utilização por terceiros relativamente a 
produtos que tenham sido postos em 
circulação sob essa marca pelo próprio 
titular ou com o seu consentimento, a 
menos que motivos legítimos justifiquem a 
sua oposição à comercialização posterior 
dos produtos.

Or. de

Justificação

A atual situação jurídica prevê que o esgotamento dos direitos conferidos se circunscreva à 
União Europeia. A presente alteração visa um esgotamento "internacional" que beneficie os 
consumidores europeus de modo a combater a política de preços de dois níveis, uma vez que, 
neste domínio, continuam a existir fortes restrições no mercado interno.

Alteração 15
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
No intuito de obter um sistema de marcas 
equilibrado tanto a nível nacional como a 
nível da União, todos os institutos 
nacionais da propriedade industrial devem, 
portanto, limitar a apreciação oficiosa da 
admissibilidade do pedido de registo da 
marca à ausência de motivos absolutos de 
recusa. Este facto não deve prejudicar o 
direito desses institutos de fornecer, a 
pedido dos requerentes e numa base 
puramente informativa, as pesquisas 
efetuadas relativamente a direitos 

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
No intuito de obter um sistema de marcas 
equilibrado tanto a nível nacional como a 
nível da União, todos os institutos 
nacionais da propriedade industrial devem, 
portanto, limitar a apreciação oficiosa da 
admissibilidade do pedido de registo da 
marca à ausência de motivos absolutos de 
recusa. Este facto não deve prejudicar o 
direito desses institutos de fornecer, a 
pedido dos requerentes, ou caso esses 
institutos considerem apropriado, e numa 
base informativa, as pesquisas efetuadas 
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anteriores, sem prejuízo do processo de 
registo subsequente nem qualquer efeito 
vinculativo sobre este, incluindo os 
procedimentos de oposição subsequentes.

relativamente a direitos anteriores, sem 
prejuízo do processo de registo 
subsequente, incluindo os procedimentos 
de oposição subsequentes.

Or. pl

Alteração 16
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
No intuito de obter um sistema de marcas 
equilibrado tanto a nível nacional como a 
nível da União, todos os institutos 
nacionais da propriedade industrial devem, 
portanto, limitar a apreciação oficiosa da 
admissibilidade do pedido de registo da 
marca à ausência de motivos absolutos de 
recusa. Este facto não deve prejudicar o 
direito desses institutos de fornecer, a 
pedido dos requerentes e numa base 
puramente informativa, as pesquisas 
efetuadas relativamente a direitos 
anteriores, sem prejuízo do processo de 
registo subsequente nem qualquer efeito 
vinculativo sobre este, incluindo os 
procedimentos de oposição subsequentes.

(34) Para melhorar e facilitar o acesso à 
proteção das marcas e aumentar a 
segurança jurídica e a previsibilidade, os 
procedimentos de registo de marcas nos 
Estados-Membros devem ser eficientes e 
transparentes e devem seguir normas 
idênticas às aplicáveis às marcas europeias. 
No intuito de obter um sistema de marcas 
equilibrado tanto a nível nacional como a 
nível da União, todos os institutos 
nacionais da propriedade industrial devem, 
portanto, limitar a apreciação oficiosa da 
admissibilidade do pedido de registo da 
marca à ausência de motivos absolutos de 
recusa. Este facto não deve prejudicar o 
direito desses institutos de fornecer, 
oficiosamente ou a pedido e numa base 
puramente informativa, as pesquisas 
efetuadas relativamente a direitos 
anteriores, bem como notificações aos 
titulares desses direitos, sem prejuízo do 
processo de registo subsequente nem 
qualquer efeito vinculativo sobre este, 
incluindo os procedimentos de oposição 
subsequentes.

Or. en

Justificação

A presente proposta inclui uma clarificação, bem como uma alteração significativa, e deve 
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ser interpretada em conjunto com o artigo 41.º. Embora a apreciação oficiosa dos motivos 
relativos deva ser abolida, seria razoável permitir aos institutos fornecer pesquisas aos 
requerentes e notificações aos titulares de direitos anteriores, também oficiosas e não apenas 
a pedido. Essas pesquisas e notificações devem, porém, ser puramente informativas e não ter 
qualquer efeito vinculativo sobre o processo de registo.

Alteração 17
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Possam ser representados de uma forma 
que permita às autoridades competentes e 
ao público determinar o objeto preciso da 
proteção conferida ao seu titular.

b) Possam ser representados, tanto na sua 
publicação como na sua inscrição no 
registo, de uma forma que permita às 
autoridades competentes e ao público 
determinar o objeto preciso da proteção 
conferida ao seu titular.

Or. es

Alteração 18
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O sinal for idêntico à marca e for 
utilizado para produtos ou serviços 
idênticos àqueles para os quais a marca foi 
registada e se esta utilização afetar ou for 
suscetível de afetar a função da marca de 
garantir aos consumidores a origem dos 
produtos ou serviços ;

a) O sinal for idêntico à marca e for 
utilizado para produtos ou serviços 
idênticos àqueles para os quais a marca foi 
registada e se esta utilização afetar ou for 
suscetível de afetar a função da marca de 
garantir aos consumidores a origem dos 
produtos ou serviços, permitindo-lhes 
distinguir, sem qualquer risco de 
confusão, esse produto de outros que 
tenham origem diferente;

Or. en
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Alteração 19
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O titular de uma marca registada deve 
também poder impedir a importação de 
produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, 
sempre que seja apenas o expedidor dos 
produtos que atua para fins comerciais.

Suprimido

Or. en

Alteração 20
Regina Bastos

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O titular de uma marca registada deve 
também poder impedir a importação de 
produtos ao abrigo da alínea c) do n.º 3, 
sempre que seja apenas o expedidor dos 
produtos que atua para fins comerciais.

4. O titular de uma marca europeia tem 
igualmente o direito de impedir, com 
auxílio das autoridades nacionais, as 
importações de mercadorias referidas no 
n.º 3, alínea c), ou a oferta de produtos 
como referido no nº 3, alínea b), sempre 
que o expedidor, o intermediário, o agente 
ou prestador de serviços de vendas em 
linha das mercadorias aja para fins 
comerciais.

Or. pt

Alteração 21
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5



AM\1004419PT.doc 9/17 PE519.750v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí 
colocados em livre circulação, se esses 
produtos, incluindo a embalagem, 
provierem de países terceiros e 
ostentarem, sem autorização, uma marca 
idêntica à marca registada respeitante a 
esses produtos ou não pode ser 
distinguida nos seus aspetos essenciais 
dessa marca.

Suprimido

Or. en

Alteração 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí colocados 
em livre circulação, se esses produtos, 
incluindo a embalagem, provierem de 
países terceiros e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
registada respeitante a esses produtos ou 
não pode ser distinguida nos seus aspetos 
essenciais dessa marca.

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí colocados 
em livre circulação, se esses produtos, 
incluindo a embalagem, provierem de 
países terceiros e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
devidamente registada respeitante a esses 
produtos ou não pode ser distinguida nos 
seus aspetos essenciais dessa marca.

Or. en



PE519.750v01-00 10/17 AM\1004419PT.doc

PT

Justificação

A presente disposição oferece aos titulares uma possibilidade mais ampla de combater a 
contrafação e a pirataria, tendo, por conseguinte, um impacto positivo na saúde pública ao 
impedir a importação de medicamentos ilegais, bebidas espirituosas ou tabaco. Além disso, 
as autoridades aduaneiras terão maior poder para proteger os direitos de propriedade 
industrial e, assim, impedir a entrada de marcas contrafeitas no território aduaneiro da UE. 
A alteração proposta visa apenas clarificar o texto.

Alteração 23
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos, no contexto de uma atividade 
comercial, no território aduaneiro do 
Estado-Membro em que a marca se 
encontra registada, sem serem aí colocados 
em livre circulação, se esses produtos, 
incluindo a embalagem, provierem de
países terceiros e ostentarem, sem 
autorização, uma marca idêntica à marca 
registada respeitante a esses produtos ou 
não pode ser distinguida nos seus aspetos 
essenciais dessa marca.

5. O titular de uma marca registada deve 
poder impedir terceiros de introduzir 
produtos que violem essa mesma marca no 
território aduaneiro do Estado-Membro em 
que a marca se encontra registada, se esses 
produtos, incluindo a embalagem:

a) provierem de países terceiros e 
ostentarem, sem autorização, uma marca 
idêntica à marca registada respeitante a 
esses produtos ou não pode ser 
distinguida nos seus aspetos essenciais 
dessa marca;
b) e se destinarem a serem objeto de uma 
atividade comercial sem serem colocados 
em livre circulação nesse mesmo 
território.
Se os produtos referidos no primeiro 
parágrafo entrarem e circularem no 
território aduaneiro do Estado-Membro 
ao abrigo do regime aduaneiro de trânsito 
e se estes produtos forem transportados 
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para um país terceiro no qual a marca 
não está registada, cabe ao importador 
provar que os produtos em questão se 
destinam efetivamente aos consumidores 
do mercado desse país terceiro.

Or. fr

Justificação

Os circuitos do comércio de contrafação e contrabando tendem a seguir os circuitos do 
comércio internacional legítimo. Como a falsificação de documentos alfandegários é, para 
algumas redes criminosas, uma tarefa relativamente fácil, sobretudo no que se refere à 
origem e destino dos produtos, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores considera necessário reiterar a importância do controlo dos fluxos comerciais 
para a proteção do mercado interno, assim como dos direitos, da saúde e da segurança dos 
consumidores.

Alteração 24
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Liberdade de expressão

Nenhuma das disposições da presente 
diretiva deverá limitar o direito de todas 
as pessoas, incluindo de pessoas coletivas, 
de se exprimirem publicamente, através 
de quaisquer vias ou meios de 
comunicação da sua escolha, desde que 
não violem os direitos reconhecidos pelo 
artigo 10.º. 
Tal inclui, nomeadamente, declarações 
para efeitos de comentário político ou 
social, ensino, investigação científica, 
jornalismo, expressão artística, 
comunicação pessoal, crítica ou análise, 
comparação de produtos ou serviços, 
caricatura, paródia ou pastiche.

Or. en
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Alteração 25
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O direito conferido pela marca não 
permite ao seu titular proibir a terceiros a 
sua utilização para fins legítimos 
relacionados com o seguinte:
a) publicidade ou promoção que permita a 
comparação de produtos ou serviços por 
parte dos consumidores; ou
b) identificação e paródia, crítica ou 
comentário acerca do titular da marca ou 
dos produtos e serviços do titular da 
marca; ou
c) qualquer utilização não comercial de 
uma marca.

Or. en

Alteração 26
Data de aprovação

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O direito conferido pela marca não 
permite ao seu titular proibir a utilização 
desta para produtos comercializados 
na União sob essa marca pelo titular ou 
com o seu consentimento.

1. O direito conferido pela marca não 
permite ao seu titular proibir a utilização 
desta para produtos comercializados sob 
essa marca pelo titular ou com o seu 
consentimento.

Or. de

Justificação

A atual situação jurídica prevê que o esgotamento dos direitos conferidos se circunscreva à 
União Europeia. A presente alteração visa um esgotamento "internacional" que beneficie os 
consumidores europeus de modo a combater a política de preços de dois níveis, uma vez que, 
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neste domínio, continuam a existir fortes restrições no mercado interno.

Alteração 27
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os institutos devem limitar a sua 
apreciação oficiosa da admissibilidade do 
pedido de registo da marca à ausência dos 
motivos absolutos de recusa previstos no 
artigo 4.º.

Os institutos devem limitar a sua 
apreciação oficiosa da admissibilidade do 
pedido de registo da marca à ausência dos 
motivos absolutos de recusa previstos no 
artigo 4.º. A presente disposição aplica-se 
sem prejuízo do direito desses institutos de 
procederem a apreciações que considerem 
necessárias ou a pedido dos requerentes.

Or. pl

Alteração 28
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 41 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os institutos devem limitar a sua 
apreciação oficiosa da admissibilidade do 
pedido de registo da marca à ausência dos 
motivos absolutos de recusa previstos no 
artigo 4.º.

Os institutos devem limitar a sua 
apreciação oficiosa da admissibilidade do 
pedido de registo da marca à ausência dos 
motivos absolutos de recusa previstos no 
artigo 4.º. A presente disposição não 
prejudica a possibilidade de os institutos 
fornecerem, a título puramente 
informativo, as pesquisas e as notificações 
relativas a direitos anteriores, desde que 
essas pesquisas e notificações não tenham 
qualquer efeito vinculativo sobre o 
processo de registo, incluindo os 
procedimentos de oposição subsequentes.

Or. en
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Justificação

A presente proposta inclui uma clarificação, bem como uma alteração significativa, e deve 
ser interpretada em conjunto com o considerando 34.º. Embora a apreciação oficiosa por 
motivos relativos deva ser abolida, seria razoável permitir aos institutos fornecer pesquisas 
aos requerentes e notificações aos titulares de direitos anteriores, também oficiosas e não 
apenas a pedido. Essas pesquisas e notificações devem, porém, ser puramente informativas e 
não ter qualquer efeito sobre o processo de registo.

Alteração 29
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes do registo da marca, qualquer 
pessoa singular ou coletiva, bem como as 
associações representativas de fabricantes, 
produtores, prestadores de serviços, 
comerciantes ou consumidores pode 
apresentar observações escritas ao instituto, 
explicando por qual dos motivos previstos 
no artigo 4.º a marca não deve ser 
oficiosamente registada. Não adquirem 
por este facto a qualidade de partes no 
processo perante o instituto.

1. Antes do registo da marca, qualquer 
pessoa singular ou coletiva, bem como as 
associações representativas de fabricantes, 
produtores, prestadores de serviços, 
comerciantes ou consumidores pode 
apresentar observações escritas ao instituto, 
explicando por qual dos motivos previstos 
no artigo 4.º a marca não deve ser 
oficiosamente registada.

Or. en

Alteração 30
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um procedimento administrativo eficiente e 
expedito para a oposição ao registo de um 
pedido de marca pelos motivos previstos 
no artigo 5.º junto dos respetivos institutos.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um procedimento administrativo eficiente e 
expedito para a oposição ao registo de um 
pedido de marca junto dos respetivos 
institutos.
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Or. es

Alteração 31
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento administrativo referido 
no n.º 1 deve prever que pelo menos o 
titular de um direito anterior, mencionado 
no artigo 5.º, n.°s 2 e 3, pode apresentar um 
ato de oposição.

2. O procedimento administrativo referido 
no n.º 1 deve prever que pelo menos o 
titular de um direito anterior, mencionado 
no artigo 4.º, n.º 1, alínea i), e no artigo 
5.º, n.°s 2 e 3, pode apresentar um ato de 
oposição.

Or. es

Alteração 32
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva, bem como qualquer associação 
representativa de fabricantes, produtores, 
prestadores de serviços, comerciantes ou 
consumidores, pode apresentar um ato de 
oposição ao registo da marca pelos 
motivos previstos no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 33
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 52 – parágrafo 1



PE519.750v01-00 16/17 AM\1004419PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os institutos cooperam entre si e com a 
Agência, a fim de promover a 
convergência de práticas e instrumentos e 
alcançar resultados coerentes no exame e 
registo de marcas.

Os Estados-Membros devem tomar 
medidas no sentido de fomentar a 
cooperação entre os institutos e com a 
Agência, a fim de promover a 
convergência de práticas e instrumentos e 
alcançar resultados coerentes no exame e 
registo de marcas.

Or. pl

Alteração 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os institutos podem cooperar entre si e 
com a Agência, a fim de promover a 
convergência de práticas e instrumentos e 
alcançar resultados coerentes no exame e 
registo de marcas.

Or. en

Justificação

Não havendo uma definição do âmbito específico dessa cooperação, a presente disposição 
parece demasiado ampla do ponto de vista do utilizador de um Estado-Membro. Nem todos 
os domínios de cooperação proporcionam os mesmos benefícios a todos os 
Estados-Membros. Por conseguinte, a participação nos projetos proposta pelo Instituto deve 
ser adaptada às necessidades das autoridades nacionais, bem como às necessidades dos 
utilizadores dos seus sistemas.

Alteração 35
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 53 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os serviços centrais cooperam com a 
Agência em todos os seus domínios de 
atividade, além dos referidos no artigo 
52.º, que sejam relevantes para a proteção 
de marcas na União.

Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que os serviços 
centrais cooperam com a Agência nos
domínios de atividade que considerem
relevantes para a proteção de marcas na 
União, além dos referidos no artigo 52.º.

Or. pl

Alteração 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os serviços centrais cooperam com a 
Agência em todos os seus domínios de 
atividade, além dos referidos no artigo 52.º, 
que sejam relevantes para a proteção de 
marcas na União.

Os Estados-Membros devem garantir que 
os serviços centrais podem cooperar com a 
Agência em todos os seus domínios de 
atividade, além dos referidos no artigo 52.º, 
que sejam relevantes para a proteção de 
marcas na União.

Or. en

Justificação

Não havendo uma definição do âmbito específico dessa cooperação, a presente disposição 
parece demasiado ampla do ponto de vista do utilizador de um Estado-Membro. Nem todos 
os domínios de cooperação proporcionam os mesmos benefícios a todos os 
Estados-Membros. Por conseguinte, a participação nos projetos proposta pelo Instituto deve 
ser adaptada às necessidades das autoridades nacionais, bem como às necessidades dos 
utilizadores dos seus sistemas.


