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Assunto: Parecer sobre a escassez de medicamentos – como fazer face a um problema 
emergente (2020/2071(INI))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Jurídicos foi autorizada, em 7 
de maio de 2020, a submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 
Gilles Lebreton foi designado relator de parecer. Tendo em conta o prazo, lamentavelmente 
curto, para as comissões encarregadas de emitir parecer aprovarem os seus pareceres dentro 
do calendário fixado pela comissão a que V. Ex.ª preside, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
acabou por decidir enviar o seu parecer sob a forma de carta. Na sequência da troca de pontos 
de vista entre os coordenadores por procedimento escrito, o parecer infra foi aprovado na 
reunião da comissão de 15 de junho de 2020.

No decurso da referida reunião1, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu instar a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes 
da presente carta.

Estou convicto de que estas sugestões constituem um contributo útil para o relatório 
elaborado pela comissão a que V. Ex.ª preside.

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey 
Lagodinsky (vice-presidente), Marion Walsmann (vice-presidente), Raffaele Stancanelli (vice-presidente), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří 
Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, 
Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Adrián Vázquez Lázara
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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o aumento exponencial da procura mundial causado pela crise da 
COVID-19 pôs em evidência o problema recorrente da escassez de medicamentos e de 
equipamento médico, que põe em perigo a saúde dos doentes; que os orçamentos públicos dos 
Estados-Membros da UE, nomeadamente para os setores que cobrem as despesas de saúde, 
estão sujeitos a importantes limitações; que normas jurídicas como as relativas à limitação dos 
auxílios estatais ou à proteção das patentes não devem ser fatores restritivos do acesso a 
medicamentos que salvam vidas;

B. Considerando que a proteção das patentes cria um quadro jurídico importante para a 
inovação farmacêutica, uma vez que proporciona às empresas incentivos financeiros para 
cobrir os custos da investigação e do desenvolvimento de novos medicamentos;

C. Considerando que o Acordo TRIPS prevê uma certa flexibilidade no que diz respeito à 
proteção das patentes a nível nacional e permite a emissão de licenças obrigatórias em 
determinadas condições, tais como a limitação da finalidade e da duração, uma produção 
destinada principalmente ao mercado nacional, a inexistência de direito de exclusividade para 
o titular da licença e o direito do titular da patente a uma remuneração; 

D. Considerando que os Estados-Membros têm liberdade para determinar os fundamentos em 
que deve assentar a concessão de licenças obrigatórias e para decidir o que constitui uma 
emergência nacional;

E. Considerando que a atual crise da COVID-19 demonstrou que a UE carece de 
competências no setor da saúde e que é necessária uma maior cooperação a nível europeu; 

F. Considerando que a pandemia de COVID-19 pôs em evidência que a coordenação entre 
instituições da UE, reguladores e peritos na cadeia de abastecimento farmacêutico é vital para 
dar resposta à crise sanitária e às perturbações no aprovisionamento, como a escassez de 
medicamentos; que esta pandemia demonstrou igualmente a importância da coordenação 
entre as políticas e os serviços da UE para uma reação rápida e eficiente a situações de 
emergência, bem como para prevenir a escassez de medicamentos e para a atenuar caso 
ocorra;

1. Insta a Comissão a abordar, na sua futura estratégia no domínio farmacêutico, a 
necessidade de reduzir a dependência da União de países terceiros para o fornecimento de 
medicamentos essenciais e de material médico; 

2. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que introduzam incentivos fiscais e 
financeiros, autorizem os auxílios estatais e supervisionem o financiamento público para 
incentivar os fabricantes a deslocalizar para a Europa a produção de ingredientes ativos e de 
medicamentos de importância estratégica para a saúde, incluindo medicamentos básicos 
necessários nas unidades de cuidados intensivos, para que a UE seja autossuficiente em 
tempos de crise graças a uma maior capacidade de produção; 
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3. Salienta que é necessária uma indústria forte para estimular a criatividade, a inovação e o 
investimento; insta a Comissão a avaliar o impacto dos incentivos relacionados com a 
propriedade intelectual na inovação biomédica e a estudar alternativas eficazes e credíveis às 
proteções exclusivas para o financiamento da I&D no domínio da medicina, como os 
numerosos instrumentos baseados em mecanismos de dissociação;

4. Salienta o papel fundamental desempenhado pelos investimentos públicos em I&D e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a garantirem plena transparência relativamente aos 
resultados das ações de investigação e desenvolvimento com financiamento público, para que 
as condições de concessão de patentes e licenças garantam um retorno do investimento 
público na saúde pública e reflitam a estrutura de financiamento da I&D; 

5. Assinala que a proteção das patentes é um incentivo fundamental para que as empresas 
invistam na inovação e produzam novos medicamentos; observa, simultaneamente, que o 
efeito de exclusão das patentes pode limitar a oferta no mercado e reduzir o acesso a 
medicamentos, bem como a produtos farmacêuticos; assinala que deve ser alcançado um 
equilíbrio entre o incentivo à inovação através do efeito de exclusão das patentes, a garantia 
do acesso a medicamentos e a proteção da saúde pública; considera que as flexibilidades 
previstas no Acordo TRIPS, como as licenças obrigatórias, podem ser solução para a escassez 
de medicamentos e de produtos farmacêuticos, se aplicadas em determinadas condições 
estabelecidas no Acordo TRIPS; sublinha a necessidade de encorajar as licenças voluntárias;

6. Observa que o Acordo TRIPS estabelece as regras aplicáveis às licenças obrigatórias, 
nomeadamente os motivos pelos quais são concedidas, os requisitos de alcance e duração 
limitados e o pagamento de uma remuneração adequada ao titular dos direitos; constata que a 
legislação da maioria dos Estados-Membros prevê licenças obrigatórias, mas não nas mesmas 
condições; verifica, no entanto, que não são frequentemente utilizadas licenças obrigatórias 
para patentes; observa que alguns Estados-Membros já recorreram à concessão de licenças 
obrigatórias para combater a pandemia de COVID-19;  insta a Comissão a incentivar os 
Estados-Membros a utilizarem os regimes de licenças obrigatórias para o efeito; 

7. Recorda que os regimes de licenças obrigatórias devem ter por objetivo resolver os 
problemas de saúde pública e ser utilizados de boa-fé, pelo que não devem ser utilizados pelos 
Estados-Membros para objetivos de política industrial ou comercial; salienta que a emissão de 
licenças obrigatórias impõe condições claras ao titular da licença no que se refere aos atos 
abrangidos pela licença, à identificação dos produtos farmacêuticos fabricados ao abrigo da 
licença e aos destinatários desses produtos;

8. Recorda que o Regulamento (CE) n.º 816/2006 harmoniza o procedimento para a 
concessão de licenças obrigatórias para patentes e certificados complementares de proteção 
respeitantes ao fabrico e à venda de produtos farmacêuticos, quando tais produtos se destinem 
à exportação para países importadores elegíveis que deles necessitem para fazer face a 
problemas de saúde pública; insta a Comissão a analisar as implicações jurídicas e 
económicas das licenças voluntárias e obrigatórias e o seu potencial para resolver o problema 
da escassez de medicamentos na UE; exorta a Comissão a estudar, no contexto da sua futura 
estratégia no domínio farmacêutico para a Europa, a possibilidade de serem adotadas regras 
harmonizadas em matéria de concessão de licenças obrigatórias para medicamentos, como 
vacinas, que permitam aos Estados-Membros responder de forma mais rápida e eficaz a 
futuras crises de saúde pública na Europa; 
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9. Salienta que os regimes de licenças obrigatórias devem fazer parte de uma ação mais vasta 
da UE para resolver o problema do acesso aos medicamentos; solicita à Comissão que 
proponha um plano de ação europeu nesta matéria.


