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Pergunta com pedido de resposta oral O-000013/2021
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), 
Sabrina Pignedoli (NI), Marco Zullo (NI), Laura Ferrara (NI), Dino Giarrusso (NI), Ivan Vilibor 
Sinčić (NI), Tudor Ciuhodaru (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Peter 
Lundgren (ECR), Marc Botenga (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí 
Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Idoia Villanueva 
Ruiz (The Left), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Pernando Barrena Arza 
(The Left), Brando Benifei (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), 
Traian Băsescu (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Clara Aguilera (S&D), Patrizia Toia (S&D), 
Pina Picierno (S&D), Gilbert Collard (ID), Radosław Sikorski (PPE), Elena Kountoura (The Left), 
João Ferreira (The Left), Sandra Pereira (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

Assunto: Dispensa da proteção por patente para acelerar a produção de vacinas na UE

A atual pandemia de COVID-19 exige a expansão urgente da capacidade europeia de produção de 
vacinas. Muitos Estados-Membros possuem já as competências e tecnologias necessárias para 
produzir estas vacinas, mas ainda existem limitações jurídicas que os impedem de iniciar a produção 
fora das empresas farmacêuticas detentoras das respetivas patentes.

Estas patentes são um instrumento necessário para a proteção da propriedade intelectual, mas, nas 
atuais circunstâncias, entravam os esforços para impedir a propagação do vírus e atrasam o acesso 
a um tratamento vital para muitos cidadãos europeus.

O artigo 31.º do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com 
o Comércio (TRIPS) prevê o direito de autorizar a utilização de uma patente em caso de urgência 
sem a autorização do respetivo detentor. A nível da UE, existe também a possibilidade de ativar o 
artigo 122.º do TFUE, que permite intervir em caso de dificuldades de abastecimento de certos 
produtos.

• Tenciona a Comissão utilizar estes ou outros instrumentos para acelerar a produção de vacinas na 
Europa?

• Que outras medidas tenciona a Comissão tomar para atingir este objetivo?
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