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Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 39
Considerando 6

(6) Dado que o sistema de concessão de 
licenças obrigatórias estabelecido pelo 
presente regulamento se destina a tratar de 
problemas de saúde pública, deverá ser 
usado de boa fé. Não deve ser usado com o 
intuito principal de atingir outros objectivos 
e, particularmente, objectivos de natureza 
meramente comercial.

(6) O sistema de concessão de licenças 
obrigatórias estabelecido pelo presente 
regulamento se destina a tratar de problemas 
de saúde pública, deverá ser usado de boa fé. 
Não deve ser usado com o intuito principal 
de atingir outros objectivos e, 
particularmente, objectivos de natureza 
meramente comercial.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração ao artigo 1º.



PE 357.555v01-00 2/16 AM\562579PT.doc

PT

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 40
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A nível mundial, a investigação e o 
desenvolvimento em matéria de saúde 
respondem apenas parcialmente às 
necessidades de saúde nos países pobres. A 
fim de responder a esta situação, devem ser 
tomadas medidas e realizadas acções, o 
mais rapidamente possível, para melhorar a 
capacidade técnica destes países graças às 
transferências de tecnologia.

Or. fr

Justificação

Dado que a investigação e o desenvolvimento em matéria de doenças negligenciadas não é 
economicamente viável, a investigação e o desenvolvimento dirigem-se maioritariamente 
para o mundo ocidental provocando desigualdades entre países desenvolvidos e países 
pobres. É importante que a União Europeia emita um sinal político claro.

A transferência de tecnologia para os países menos avançados está prevista na Decisão de 30 
de Agosto mas não é retomada no regulamento.  

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 41
Artigo 1, parágrafo 1

O presente regulamento estabelece um 
procedimento para a concessão de licenças 
obrigatórias relacionadas com patentes e 
certificados complementares de protecção 
respeitantes ao fabrico e à venda de produtos 
farmacêuticos, quando tais produtos se 
destinem à exportação para membros 
elegíveis da OMC afectados por problemas 
de saúde pública.

O presente regulamento estabelece um 
procedimento para a concessão de licenças 
obrigatórias relacionadas com patentes e 
certificados complementares de protecção 
respeitantes ao fabrico e à venda de produtos 
farmacêuticos, quando tais produtos se 
destinem à exportação para membros 
elegíveis da OMC e outros países para os 
quais é necessário.

Or. fr

Justificação

Este sistema de licenças obrigatórias não se limita a problemas de saúde pública tentando 
responder também à inexistência ou à insuficiência da capacidade de produção farmacêutica.
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É necessário alargar os beneficiários deste sistema aos países que não são membros da 
OMC.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 42
Artigo 4, parágrafo 2

Contudo, qualquer membro da OMC que 
tenha feito uma declaração à OMC no 
sentido de não usar o sistema como 
membro importador da OMC não é um 
membro importador da OMC elegível.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta disposição é demasiado restritiva. Não se pode impedir que um país em 
desenvolvimento, que tenha declarado a sua recusa de não participar, anule essa decisão. 
Esta disposição parece interpretar abusivamente a decisão da OMC de 30 de Agosto de 
2003.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 43
Artigo 5, nº 3, alínea b)

(b) nome do(s) produto(s) farmacêutico(s) 
que o requerente pretende fabricar e vender 
para exportação ao abrigo da licença 
obrigatória, incluindo qualquer informação 
suplementar necessária para garantir a 
identificação precisa do(s) produto(s) em 
questão;

(b) nome do(s) produto(s) farmacêutico(s) 
que o requerente pretende fabricar e vender 
para exportação ao abrigo da licença 
obrigatória;

Or. fr

Justificação

Esta disposição relativa aos elementos a fornecer no âmbito de um pedido de licença 
obrigatória por parte do requerente não é exigida no âmbito da decisão do Conselho Geral 
da OMC de 30 de Agosto de 2003 (cf. nº 2, alínea b), subalínea ii) da decisão do CG da 
OMC)

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 44
Artigo 5, nº 3, alínea c)
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(c) identificação da(s) patente(s) e/ou do(s) 
certificado(s) complementar(es) de 
protecção relativamente aos quais se 
pretende obter uma licença obrigatória;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta disposição relativa aos elementos a fornecer no âmbito de um pedido de licença 
obrigatória por parte do requerente não é exigida  não é exigida no âmbito da decisão do 
Conselho geral da OMC de 30 de Agosto de 2003.

Além disso este processo de identificação das patentes ou dos certificados complementares 
pode ser longo e oneroso devido à composição do medicamento para o qual é pedida uma 
licença obrigatória.

O requerente de uma licença obrigatória é, ainda, obrigado a apresentar a prova de que 
negociou com o detentor da/das patentes ou do/dos certificados complementares nos termos 
do artigo 7º da presente proposta de regulamento.

Esta disposição é supérflua e terá provavelmente como consequência impedir que 
requerentes potenciais recorram a este sistema de concessão de uma licença obrigatória. É, 
pois, necessário suprimir esta disposição.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 45
Artigo 5, nº 3, alínea d)

(d) quantidade do produto farmacêutico que 
o requerente pretende produzir ao abrigo da 
licença obrigatória;

(d) quantidade do produto farmacêutico que 
o requerente pretende produzir ao abrigo da 
licença obrigatória, nos termos do nº 2 do 
artigo 8;

Or. fr

Justificação

Conferir a alteração ao artigo 8º, nº 2.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 46
Artigo 5, nº 3, alínea e)

(e) membro(s) da OMC importador(es); (e) membro(s) da OMC importador(es) ou 
outro(s) país(es) importado(es) para os 
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quais é necessário;

Or. fr

Justificação

É necessário especificar que o pedido pode abranger mais do que um importador bem como 
os Estados não membros da OMC.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 47
Artigo 5, nº 3, alínea f)

(f) provas de negociações prévias com o 
titular do direito, nos termos do artigo 7.º;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta disposição é supérflua dado que é retomada no artigo 7º da presente proposta de 
regulamento.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 48
Artigo 5, nº 3, alínea g)

(g) provas de um pedido específico ao 
requerente da parte dos representantes 
autorizados do membro importador da OMC 
que indique a quantidade do produto 
pretendido.

(g) provas de um pedido específico da parte
do(s) membro(s) importador(es)da OMC  
para os quais é necessário e que indique a 
quantidade do produto pretendido.

Or. fr

Justificação

É necessário permitir que organismos não governamentais e internacionais possam 
participar neste sistema. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 49
Artigo 5, nº 4

4. A autoridade competente pode prescrever 
outras exigências formais ou 

Suprimido
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administrativas para um processamento
eficaz do pedido.

Or. fr

Justificação

Por um lado, a redacção é demasiado vaga e não permite estabelecer quais são as exigências 
suplementares que a autoridade competente de um Estado-Membro pode impor. Por outro 
lado, essa exigência contraria o objecto desta proposta que consiste em harmonizar as 
disposições entre os Estados-Membros da União. É, pois, necessário suprimir este número.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 50
Artigo 6, nº 1, alínea b)

(b) a menos que o membro importador da 
OMC seja um dos países menos 
desenvolvidos, confirme que o membro 
importador da OMC afirmou não dispor de 
capacidade de fabrico no sector 
farmacêutico ou examinou a sua 
capacidade de fabrico nesse sector e 
concluiu que, com excepção da capacidade 
detida ou controlada pelo titular do direito, 
é actualmente incapaz de satisfazer as suas 
necessidades;

(b) a menos que o membro importador da 
OMC seja um dos países menos 
desenvolvidos, confirme, caso seja 
necessário, que o membro importador da 
OMC tem capacidade de produção 
insuficiente ou inexistente no sector 
farmacêutico para o(s) produto(s) em 
questão de uma das formas indicadas no 
anexo da decisão da OMC de 30 de Agosto 
de 2003 sobre a aplicação do nº 6 da 
declaração de Doha sobre o acordo sobre 
os TRIPS e a saúde pública;

Or. fr

Justificação

Esta redacção retoma a da decisão da OMC de 30 de Agosto de 2003. É importante que a 
formulação seja idêntica a fim de evitar que determinados requerentes potenciais sejam 
impedidos de recorrer ao sistema de licenças obrigatórias. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 51
Artigo 6, nº 1, alínea c)

(c) confirme que, nos casos em que um 
produto farmacêutico está patenteado no 
território do membro importador da OMC, 
esse país concedeu ou tenciona conceder 
uma licença obrigatória para importação do 
produto em questão, nos termos do artigo 

(c) confirme que, nos casos em que um 
produto farmacêutico está patenteado no 
território do membro importador da OMC, 
que não um país membro menos avançado, 
esse país concedeu ou tenciona conceder 
uma licença obrigatória para importação do 
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31.º do Acordo TRIPS e das disposições da 
Decisão.

produto em questão, nos termos do artigo 
31.º do Acordo TRIPS e das disposições da 
Decisão.

Or. fr

Justificação

Os países menos avançados membros da OMC são excluídos das obrigações impostas aos 
países em desenvolvimento membros da organização, nos termos da decisão do Conselho 
TRIPS de 27 de Junho de 2002 (IP/C/25, 1 de Julho de 2002).

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 52
Artigo 7, parágrafo 1

O requerente deve apresentar à autoridade 
competente provas de que desenvolveu 
esforços para obter a autorização do titular 
do direito, em condições e modalidades 
comerciais razoáveis, e que os seus esforços
não tiveram êxito num prazo aceitável. 

O requerente apresenta à autoridade 
competente provas de que desenvolveu 
esforços para obter a autorização do titular 
do direito, em condições e modalidades 
comerciais razoáveis, e que os seus esforços 
não tiveram êxito num prazo de 30 dias, 
salvo em caso de situações de urgência 
nacional, de outras circunstâncias de 
extrema urgência ou em caso de utilização 
pública para fins não comerciais nos 
termos da alínea b) do artigo 31º do acordo 
TRIPS.

Or. fr

Justificação

A alínea a) do artigo 31º do acordo TRIPS autoriza, em determinadas condições, derrogar à 
obrigação de obter a autorização prévia do detentor da(s) patente(s) ou do(s) certificado(s) 
complementar(es). Importa que o regulamento comunitário em matéria de concessão de 
licenças obrigatórias não exceda as disposições adoptadas e aceites a nível da OMC, 
correndo o risco de impossibilitar a nível comunitário e no seio da União Europeia o recurso 
ao sistema de licença obrigatória.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 53
Artigo 8, nº 2

2. A quantidade do(s) produto(s) 
fabricado(s) patenteado(s) ao abrigo da 
licença não deve ultrapassar o necessário 

2. A quantidade do(s) produto(s) 
fabricado(s) patenteado(s) ao abrigo da 
licença não deve ultrapassar o necessário 
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para satisfazer as necessidades do(s) 
membro(s) importador(es) da OMC 
mencionado(s) no pedido.

para satisfazer as necessidades do(s) 
membro(s) importador(es) da OMC 
mencionado(s) no pedido; qualquer 
quantidade suplementar do(s) mesmo(s) 
produto(s) patenteado(s) ao abrigo da 
licença será objecto de uma renovação da 
notificação junto da autoridade competente 
bem como junto da OMC;.

Or. fr

Justificação

É necessário exigir um único processo e não um novo processo de concessão de licença para 
qualquer aumento das quantidades do(s) produto(s) idêntico(s).

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 54
Artigo 8, nº 3

3. A licença deve limitar-se estritamente aos 
actos de fabrico do produto em questão e de
venda destinada à exportação para o(s) 
membros(s) da OMC mencionado(s) no 
pedido. Um produto fabricado ao abrigo da 
licença obrigatória não pode ser apresentado 
para venda ou colocado no mercado de 
qualquer outro país, a não ser no do(s) 
membro(s) da OMC mencionado(s) no 
pedido.

3. A licença cobre todas as etapas 
necessárias para a importação, o fabrico e 
a venda dos vários ingredientes do produto 
em questão, incluindo as matérias activas, 
a fim de permitir a venda destinada à 
exportação para o(s) membros(s) da OMC 
mencionado(s) no pedido e os outros países 
com necessidades idênticas. A reexportação 
pelo país requerente inicial do(s) produto(s) 
é autorizada aos membros de um acordo 
comercial regional nos termos das 
disposições do nº 6 da decisão da OMC de 
30 de Agosto de 2003 sobre a aplicação do 
nº 6 da declaração de Doha sobre o acordo 
dos TRIPS e a saúde pública.

Or. fr

Justificação

A formulação utilizada no regulamento original não permite a importação de todos os 
ingredientes necessários ao fabrico dos medicamentos cobertos por uma licença obrigatória. 
Sem estas especificações, o regulamento corre o risco de ser ineficaz.

Além disso, a decisão da OMC autoriza reexportações para países membros de um acordo 
regional.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 55
Artigo 8, nº 4

4. Os produtos fabricados ao abrigo da 
licença devem ser claramente identificados, 
por meio de rotulagem ou marcação 
específica, como sendo produzidos nos 
termos do presente regulamento. Os 
produtos devem distinguir-se dos fabricados 
pelo titular do direito por uma embalagem 
especial. 

4. Os produtos fabricados ao abrigo da 
licença devem ser claramente identificados, 
por meio de rotulagem ou marcação 
específica, como sendo produzidos nos 
termos do presente regulamento. Os 
produtos devem distinguir-se dos fabricados 
pelo titular do direito por uma embalagem 
especial e/ou uma cor ou forma especial 
para os próprios produtos, desde que

A embalagem e toda a literatura relativa ao 
produto devem ostentar uma indicação de 
que o produto está sujeito a uma licença 
obrigatória de acordo com o presente 
regulamento, indicando o nome da 
autoridade competente e qualquer número de 
referência que o identifique, e especificando 
claramente que o produto se destina 
exclusivamente à exportação e venda no(s) 
membro(s) importador(es) da OMC em 
questão. A menos que o requerente prove 
que essa distinção não é viável ou tem um 
impacto importante no preço, também é 
exigida uma cor ou forma especial para os 
próprios produtos.

esta distinção seja viável e não tenha 
nenhum impacto ou um impacto quase 
nulo no preço. A embalagem e toda a 
literatura relativa ao produto devem ostentar 
uma indicação de que o produto está sujeito 
a uma licença obrigatória de acordo com o 
presente regulamento, indicando o nome da 
autoridade competente e qualquer número de 
referência que o identifique, e especificando 
claramente que o produto se destina 
exclusivamente à exportação e distribuição
no(s) membro(s) importador(es) da OMC 
em questão. 

Or. fr

Justificação

É necessário retomar a redacção da decisão da OMC de 30 de Agosto de 2003 (alínea b) 
subalínea ii do artigo 2º). A que é proposta pela Comissão é muito mais rígida e impõe 
exigências suplementares que vão limitar o recurso ao sistema de licença obrigatória.

Além disso, a alteração proposta toma em consideração que qualquer modificação 
significativa da formulação e/ou da dosagem de um medicamento pode implicar uma redução 
ou mesmo a ineficácia do medicamento produzido com uma licença obrigatória, em 
contradição com o objectivo de tratar uma situação de urgência sanitária no(s) país(es) 
importador(es).

Por fim, é necessário substituir o termo "venda" por "distribuição" a fim de ter em conta uma 
utilização pública com fins não comerciais do medicamento com licença obrigatória.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 56
Artigo 8, nº 6

6. Se o(s) produto(s) abrangido(s) pela 
licença obrigatória estiver(em) patenteado(s) 
nos membros importadores da OMC 
mencionados no pedido, o(s) produto(s) só 
será(ão) exportado(s) se esses países tiverem 
emitido uma licença obrigatória para a 
importação e venda dos produtos.

6. Se o(s) produto(s) abrangido(s) pela 
licença obrigatória estiver(em) patenteado(s) 
nos membros importadores da OMC 
mencionados no pedido, o(s) produto(s) só 
será(ão) exportado(s) se esses países tiverem 
emitido uma licença obrigatória para a 
importação e distribuição dos produtos.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração ao nº 4 do artigo 8º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 57
Artigo 9

A autoridade competente deve recusar um 
pedido se não for cumprida alguma das 
condições fixadas nos nºs 3 e 4 do artigo 5.º 
e nos artigos 6.º, 7.º e 8.º Antes de recusar 
um pedido, a autoridade competente deve 
dar ao requerente a possibilidade de 
rectificar a situação e de ser ouvido.

A autoridade competente deve recusar um 
pedido se não for cumprida alguma das 
condições fixadas nos nº 3 do artigo 5.º e 
nos artigos 6.º, 7.º e 8.º Antes de recusar um 
pedido, a autoridade competente deve dar ao 
requerente a possibilidade de rectificar a 
situação e de ser ouvido.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração ao nº 4 do artigo 5º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 58
Artigo 12, nº 1

1. Caso existam motivos para suspeitar que, 
ao contrário do n.º 1 do artigo 11.º, os 
produtos sujeitos a uma licença obrigatória 
ao abrigo do presente regulamento estão a 
ser importados na Comunidade, as 
autoridades aduaneiras devem suspender a 

1. Se, ao contrário do n.º 1 do artigo 11.º, os 
produtos sujeitos a uma licença obrigatória 
ao abrigo do presente regulamento estão a 
ser importados na Comunidade infringindo 
as disposições definidas no nº 3 do artigo 
5º, e nos artigos 6º, 7º e 8º, as autoridades 
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autorização de saída ou reter os produtos em 
questão durante o período necessário para 
que seja tomada uma decisão sobre a 
natureza das mercadorias pela autoridade 
nacional em causa.

aduaneiras devem suspender a autorização 
de saída ou reter os produtos em questão 
durante o período necessário para que seja 
tomada uma decisão sobre a natureza das 
mercadorias pela autoridade nacional em 
causa.

O período de suspensão ou retenção não 
deve ultrapassar dez dias úteis, salvo em 
circunstâncias excepcionais, em que é 
prorrogável por um período não superior a 
dez dias úteis. Decorrido esse período, os 
produtos terão autorização de saída, desde 
que tenham sido cumpridas todas as 
formalidades aduaneiras.

O período de suspensão ou retenção não 
deve ultrapassar dez dias úteis, salvo em 
circunstâncias excepcionais, em que é 
prorrogável por um período não superior a 
dez dias úteis. Decorrido esse período, os 
produtos terão autorização de saída, desde 
que tenham sido cumpridas todas as 
formalidades aduaneiras.

Or. fr

Justificação

A redacção proposta no projecto de regulamento é demasiado vaga. Os motivos que 
permitem a suspensão autorização de saída devem ser idênticos às condições exigidas para a 
concessão de uma licença obrigatória. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 59
Artigo 12, nº 3

3. Os custos do procedimento de suspensão 
da autorização de saída ou de retenção das 
mercadorias são imputáveis ao importador. 
Se não for possível cobrar esses custos ao 
importador, eles poderão ser cobrados, 
segundo a legislação nacional, a qualquer 
outra pessoa responsável pela tentativa de 
importação ilícita.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As disposições relativas à cobertura das despesas decorrentes da importação ilícita suspeita 
ou constatada dos produtos são transferidas para o nº 4 bis (novo) para evitar repetir estas 
disposições nos nºs 3 e 4 deste artigo.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 60
Artigo 12, nº 4

4. Se a autoridade nacional em causa 
verificar que os produtos retidos ou cuja 
autorização de saída foi suspensa pelas 
autoridades aduaneiras se destinavam à 
importação na Comunidade violando a 
proibição do n.º 1 do artigo 11.º, deve 
assegurar que os produtos em causa sejam 
apreendidos e tratados de acordo com a

4. Se se verificar que os produtos retidos ou 
cuja autorização de saída foi suspensa pelas 
autoridades aduaneiras se destinavam à 
importação na Comunidade violando a 
proibição do n.º 1 do artigo 11.º, deve 
assegurar que os produtos em causa sejam 
apreendidos e tratados de acordo com 

legislação nacional. Os custos desses 
procedimentos são imputáveis ao 
importador. Se não for possível cobrar 
esses custos ao importador, eles poderão 
ser cobrados, de acordo com a legislação 
nacional, a qualquer outra pessoa 
responsável pela tentativa de importação 
ilícita.

legislação nacional. 

Or. fr

Justificação

A redacção proposta no projecto de regulamento é demasiado vaga. A apreensão dos 
produtos importados ilicitamente para a União Europeia ou para um dos seus Estados-
Membros só pode ser efectuada com base numa confirmação da infracção às disposições do 
presente regulamento.

A supressão das disposições relativas à cobertura das despesas decorrentes da apreensão 
visa unicamente evitar uma formulação redundante com as disposições contidas e alteradas 
no nº 3 deste mesmo artigo.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 61
Artigo 12, nº 4 bis (novo)

Os custos do procedimento de suspensão da 
autorização de saída ou de retenção das 
mercadorias são imputáveis ao importador. 
Se não for possível cobrar esses custos ao 
importador, eles poderão ser cobrados, 
segundo a legislação nacional, a qualquer 
outra pessoa responsável pela tentativa de 
importação ilícita. 
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Or. fr

Justificação

As disposições relativas à cobertura das despesas decorrentes da importação ilícita suspeita 
ou constatada dos produtos são transferidas para o nº 4 bis (novo) para evitar repetir estas 
disposições nos nºs 3 e 4 deste artigo.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 62
Artigo 12, nº 5

5. Se, na sequência de um controlo 
suplementar efectuado pela autoridade 
nacional em causa, se verificar que os 
produtos, cuja autorização de saída tenha 
sido suspensa ou que estejam retidos pelas 
autoridades aduaneiras, não violam a 
proibição do nº 1 do artigo 11º, a 
autoridade aduaneira deve autorizar a 
entrega dos produtos ao destinatário, desde 
que tenham sido cumpridas todas as 
formalidades aduaneiras.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As disposições incluídas neste número são redundantes com as disposições definidas no nº1 
deste artigo e são, consequentemente, supérfluas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 63
Artigo 14, nº 1

1. Sem prejuízo da protecção adequada dos 
interesses legítimos do titular da licença, 
uma licença obrigatória concedida nos 
termos do presente regulamento poderá ser 
rescindida por uma decisão da autoridade 
competente ou por um dos organismos a que 
se refere o artigo 16º, num dos seguintes 
casos:

1. Sem prejuízo da protecção adequada dos 
interesses legítimos do titular da licença, 
uma licença obrigatória concedida nos 
termos do presente regulamento poderá ser 
rescindida por uma decisão da autoridade 
competente ou por um dos organismos a que 
se refere o artigo 16ºse as condições da 
licença não forem respeitadas pelo seu 
titular;

(a) se as condições da licença não forem 
respeitadas pelo seu titular;



PE 357.555v01-00 14/16 AM\562579PT.doc

PT

(b) se e quando as circunstâncias que 
levaram à concessão da licença deixarem de 
existir e for pouco provável que voltem a 
verificar-se.

Or. fr

Justificação

A rescisão de uma licença obrigatória pelos motivos enunciados na alínea b) não pode ser 
concedida às autoridades referidas no nº 1. Somente os Estados importadores podem decidir 
se as circunstâncias que levaram à concessão de uma licença obrigatória estão ainda 
reunidas. É, pois, necessário suprimir esta disposição.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 64
Artigo 15, nº 1 bis (novo)

1 bis. A autoridade competente trata com 
urgência os recursos que lhe são entregues 
e dá a sua resposta no prazo de 7 dias.
Os recursos apresentados não suspendem a 
execução da licença obrigatória.

Or. fr

Justificação

A autoridade encarregada de tratar os recursos tem a obrigação de agir e comunicar a sua 
decisão o mais rapidamente possível a fim de responder às situações de urgência ou de 
extrema gravidade.

É também necessário prevenir qualquer abuso do processo de recurso, nomeadamente por 
parte do detentor dos direitos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Kader Arif

Alteração 65
Artigo 17

Três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
um relatório sobre a execução do presente
regulamento e o respectivo contributo para a 
aplicação do sistema estabelecido pela 

Três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e seguidamente de 
três em três anos, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
um relatório sobre a execução do presente 
regulamento e o respectivo contributo para a 
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Decisão. aplicação do sistema estabelecido pela 
Decisão. A Comissão apresenta propostas 
para introduzir as modificações necessárias 
ao presente regulamento. 
A Comissão apresenta também ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas de revisão do presente 
regulamento logo que o acordo TRIPS seja 
modificado.

Or. fr

Justificação

Todas as publicações de relatórios de aplicação devem ser acompanhadas, caso seja 
necessário, de propostas de modificações da legislação comunitária a fim de ter em conta as 
lacunas constatadas.

Além disso, a Comissão deve propor modificações do presente regulamento necessárias à 
tomada em consideração da modificação do acordo TRIPS. É necessário garantir a 
coerência entre os textos.
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