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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar congratula-se com a 
proposta de regulamento da Comissão relativo à concessão obrigatória de patentes 
respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação para países com 
problemas de saúde pública. 

Apesar de a concessão obrigatória de patentes não representar uma solução para os graves 
problemas com que se defrontam os países menos desenvolvidos no sector da saúde pública, 
esta poderá, pelo menos, atenuá-los. 

A proposta da Comissão representa uma tentativa equilibrada de conciliar, por um lado, as 
necessidades dos países necessitados e, por outro, os interesses dos titulares de patentes no 
que respeita à protecção destas. 

De facto, não são só os países membros da OMC que se defrontam com problemas no sector 
da saúde pública, devendo-se também facultar o acesso a medicamentos, a preços acessíveis, 
a outros países menos desenvolvidos do mundo.

Neste contexto, convém não esquecer que a concessão obrigatória de patentes representa uma 
intromissão séria no direito de propriedade dos titulares de patentes, pelo que estes deverão 
ser associados ao controlo da aplicação, de boa fé, do sistema de licenças obrigatórias 
estabelecido pelo presente regulamento. O acesso às informações necessárias para o efeito 
deve ser assegurado.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

(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, de forma 
alguma, ser usado com o intuito principal de 
atingir outros objectivos e, particularmente, 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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meramente comercial. objectivos de natureza meramente comercial.

Alteração 2
Considerando 7

(7) Os produtos fabricados nos termos do 
presente regulamento devem chegar a quem 
deles necessita e não devem ser desviados 
dos seus destinatários. As licenças 
obrigatórias emitidas ao abrigo do presente 
regulamento devem, assim, impor condições 
claras ao titular da licença no que diz 
respeito aos actos abrangidos pela licença, à 
identificação dos produtos farmacêuticos 
fabricados mediante essa licença e aos países 
para os quais esses produtos serão 
exportados.

(7) Os produtos fabricados nos termos do 
presente regulamento só devem chegar a 
quem deles necessita e não devem ser 
desviados dos seus destinatários. A 
concessão de licenças obrigatórias emitidas 
ao abrigo do presente regulamento deve, 
assim, impor condições claras ao titular da 
licença no que diz respeito aos actos 
abrangidos pela licença, à identificação dos 
produtos farmacêuticos fabricados mediante 
essa licença e aos países para os quais esses 
produtos serão exportados.

Alteração 3
Considerando 8

(8) Deve prever-se uma actuação aduaneira 
nas fronteiras externas a fim de tratar dos 
produtos fabricados e vendidos para 
exportação mediante uma licença 
obrigatória, que alguém tente reimportar no 
território da Comunidade.

(8) Deve prever-se uma actuação aduaneira 
fiável nas fronteiras externas a fim de tratar 
dos fabricantes e distribuidores de produtos 
ilegais fabricados e vendidos para 
exportação mediante uma licença 
obrigatória, que alguém tente reimportar no 
território da Comunidade.

Alteração 4
Considerando 9

(9) Para evitar que se facilite um excesso de 
produção e o eventual desvio de produtos, as 
autoridades competentes devem ter em conta 
as licenças obrigatórias existentes para os 
mesmos produtos e países, bem como a 
existência de pedidos paralelos indicados 
pelo requerente. 

(9) Para evitar que se facilite um excesso de 
produção e o eventual desvio de produtos, as 
autoridades competentes devem ter em conta 
as licenças obrigatórias existentes para os 
mesmos produtos e países, bem como a 
existência de pedidos paralelos indicados 
pelo requerente. As redes de intercâmbio de 
dados necessárias para o efeito deverão, 
caso ainda não existam, ser criadas.
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Alteração 5
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 em 
necessidade afectados por problemas de 
saúde pública.

Justificação

O aditamento visa esclarecer que os países que não sejam membros da OMC também devem 
fazer parte do grupo de países elegíveis.

Alteração 6
Artigo 1, parágrafo 2

Os Estados-Membros concederão uma 
licença obrigatória a qualquer pessoa que 
apresente um pedido nos termos do artigo 5º 
e nas condições fixadas nos artigos 5º a 8º.

Os Estados-Membros concederão uma 
licença obrigatória a qualquer pessoa que 
apresente um pedido nos termos do artigo 5º 
e nas condições fixadas nos artigos 5º a 8º, 
excepto no caso de o titular de direitos 
conseguir provar que a licença obrigatória 
será utilizada para atingir outros fins, 
nomeadamente de natureza meramente 
comercial.

Justificação

O aditamento destina-se a prever a possibilidade de as entidades que concedem as licenças 
assumirem uma função de controlo abrangente e de detectarem eventuais intenções existentes 
à partida de utilização abusiva por parte dos titulares de licenças. 

Alteração 7
Artigo 2, ponto 3 bis (novo)

3 bis. “outro país em necessidade", 
qualquer país menos desenvolvido de 
acordo com a lista oficial das Nações 
Unidas dos países menos desenvolvidos.
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Justificação

Este aditamento destina-se a definir os países que não são membros da OMC, mas que, 
todavia, devem fazer parte do grupo de países elegíveis. 

Alteração 8
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. São, igualmente, elegíveis, outros 
países em necessidade que não sejam 
membros da OMC, se:
a) tiverem direito a uma ajuda oficial ao 
desenvolvimento, em conformidade com a 
definição da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económicos; e
b) tiverem declarado uma situação de 

emergência nacional ou outra 
circunstância de emergência 
extraordinária; e
c) indicarem o nome e a quantidade do 
produto farmacêutico de que necessitam 
para responder à situação de emergência.

Justificação

O aditamento destina-se a estender o grupo dos países elegíveis aos países em necessidade 
que não sejam membros da OMC, de acordo com as normas internacionais em vigor ao nível 
das Nações Unidas. Estes países deverão também ser elegíveis, na condição de respeitarem 
determinadas condições adicionais. 

Alteração 9
Artigo 5, nº 2 

2. Se a pessoa que solicita uma licença 
obrigatória apresentar pedidos às autoridades 
competentes de mais do que um 
Estado-Membro relativos ao mesmo 
produto, deve indicá-lo em todos os pedidos, 
juntamente com informações sobre as 
quantidades e os membros importadores da 
OMC em questão. 

2. Se a pessoa que solicita uma licença 
obrigatória apresentar pedidos às autoridades 
competentes de mais do que um 
Estado-Membro relativos ao mesmo 
produto, deve indicá-lo em todos os pedidos, 
juntamente com informações sobre as 
quantidades e os membros importadores da 
OMC ou outros países necessitados em 
questão. 
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Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 10
Artigo 5, nº 3, alínea e) 

(e) membro(s) da OMC importador(es); (e) membro(s) da OMC ou outro(s) país(es) 
em necessidade importador(es);

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 11
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 ao 
requerente da parte dos representantes 
autorizados do membro importador da OMC 
ou de outro país em necessidade que 
indique a quantidade do produto pretendido.

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 12
Artigo 5, nº 4

4. A autoridade competente pode prescrever 
outras exigências formais ou administrativas 
para um processamento eficaz do pedido.

4. A autoridade competente pode prescrever 
outras exigências formais ou administrativas 
para um processamento eficaz do pedido. 
Estas exigências devem ser mantidas ao 
nível mínimo possível e não poderão 
retardar desnecessariamente o 
processamento do pedido. 

Justificação

O aditamento destina-se a garantir que a concessão de uma licença obrigatória não sofra 
atrasos devido à imposição desnecessária de exigências pelas autoridades competentes.
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Alteração 13
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. A autoridade competente informará, 
no prazo de catorze dias, o titular de 
direitos de que lhe foi apresentado um 
pedido de licença obrigatória.

Justificação

O aditamento permite que o titular de direitos participe, desde o início, no sistema de 
licenças obrigatórias, reforçando, assim, a sua posição. 

Alteração 14
Artigo 6, nº 2 

2. A autoridade competente deve verificar se 
a quantidade do produto citado no pedido 
não ultrapassa a que foi notificada à OMC 
pelo(s) membro(s) importador(es) da OMC e 
se, tendo em conta outras licenças 
obrigatórias decretadas na Comunidade, a 
quantidade total do produto cuja produção 
foi autorizada para qualquer membro 
importador não ultrapassa 
significativamente a quantidade notificada à 
OMC por esse membro.

2. A autoridade competente deve verificar se 
a quantidade do produto citado no pedido 
não ultrapassa a que foi notificada à OMC 
pelo(s) membro(s) importador(es) da OMC e 
se, tendo em conta outras licenças 
obrigatórias decretadas na Comunidade, a 
quantidade total do produto cuja produção 
foi autorizada para qualquer membro 
importador não ultrapassa a quantidade 
notificada à OMC pelo mesmo.

Justificação

A supressão permite corrigir a contradição existente com o nº 2 do artigo 8º. Os produtos 
fabricados ao abrigo de uma licença obrigatória não podem ultrapassar as necessidades 
notificadas à OMC. 

Alteração 15
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. A autoridade competente zelará por 
que os nºs 1 e 2 sejam aplicados de forma 
adequada a qualquer outro país em 
necessidade, por forma a que este país 
possa apresentar um pedido de licença 
obrigatória nas mesmas condições 
aplicáveis aos membros da OMC e que se 
encontram estabelecidas nos referidos 
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números.

Justificação

A presente alteração constitui uma adaptação redaccional ao grupo alargado de países 
elegíveis e explicita que os outros países necessitados não podem, em caso algum, obter 
licenças obrigatórias em condições diferentes das que se aplicam aos membros da OMC. 

Alteração 16
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 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 de sessenta 
dias. 

Justificação

A inclusão de um prazo definido elimina qualquer incerteza jurídica associada à definição de 
um prazo aceitável. O prazo proposto adequa-se à realização de negociações sobre a 
autorização do titular do direito e evita quaisquer atrasos na concessão da licença 
obrigatória. 

Alteração 17
Artigo 7, parágrafo 2

A determinação de prazo aceitável deve ter 
em conta se o membro importador da OMC 
declarou uma situação de emergência 
nacional ou outras circunstâncias de 
extrema urgência.

Suprimido.

Justificação

A inclusão de um prazo definido elimina qualquer incerteza jurídica associada à definição de 
um prazo aceitável. O prazo proposto adequa-se à realização de negociações sobre a 
autorização do titular do direito e evita quaisquer atrasos na concessão da licença 
obrigatória.

Alteração 18
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Artigo 8, nº 1

A licença concedida deve ser não exclusiva e 
não transmissível e deve conter as condições 
específicas fixadas nos nºs 2 a 8, a satisfazer 
pelo titular da licença.

A licença concedida deve ser não exclusiva e 
não transmissível e deve conter as condições 
específicas fixadas nos nºs 2 a 9, a satisfazer 
pelo titular da licença.

Justificação

A alteração visa deixar claro que o pagamento de uma remuneração adequada ao titular do 
direito faz parte das condições que o titular da licença deverá preencher. 

Alteração 19
Artigo 8, nº 2

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

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

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 20
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 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 ou outro(s) país(es) 
em necessidade 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 ou de outro(s) país(es) em 
necessidade mencionado(s) no pedido.

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.
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Alteração 21
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. 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.

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 
ou comercializados pelo titular do direito 
por uma embalagem especial. Esta medida 
aplicar-se-á aos estabelecimentos que 
comercializem os produtos farmacêuticos 
fabricados ao abrigo da licença. 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 ou em 
outro(s) país(es) necessitado(s) 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.

Justificação

A fim de evitar desvios comerciais convém que haja uma distinção clara entre os produtos 
farmacêuticos fabricados ao abrigo da licença e os produtos farmacêuticos dos titulares de 
direitos em todos os estabelecimentos onde estes sejam comercializados.

Alteração 22
Artigo 8, nº 5, parágrafo 1, frase introdutória

5. Antes do envio para o(s) membro(s) 
importador(es) da OMC mencionado(s) no 
pedido, o titular da licença deve publicar 
num sítio da Web as seguintes informações:

5. Antes do envio para o(s) membro(s) 
importador(es) da OMC ou para outro(s) 
país(es) em necessidade mencionado(s) no 
pedido, o titular da licença deve publicar 
num sítio da Web as seguintes informações:
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Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

A fim de promover a transparência e o controlo aquando da utilização de licenças 
obrigatórias, convém comunicar ao titular de direitos o sítio da Web onde essas informações 
estão publicadas e indicar esse endereço na página central da Comissão. 

Alteração 23
Artigo 8, nº 5, parágrafo 1, alínea a)

(a) as quantidades que são fornecidas 
mediante a licença e os membros da OMC a 
quem são fornecidas;

(a) as quantidades que são fornecidas 
mediante a licença e os membros da OMC 
ou outros países em necessidade a quem são 
fornecidas;

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

A fim de promover a transparência e o controlo aquando da utilização de licenças 
obrigatórias, convém comunicar ao titular de direitos o sítio da Web onde essas informações 
estão publicadas e indicar esse endereço na página central da Comissão.

Alteração 24
Artigo 8, nº 5, parágrafo 2

O endereço do sítio será comunicado à 
autoridade competente.

O endereço do sítio será comunicado à 
autoridade competente, à Comissão e aos 
titulares de direitos. A Comissão publicará 
esse endereço no seu sítio central na Web. 

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

A fim de promover a transparência e o controlo aquando da utilização de licenças 
obrigatórias, convém comunicar ao titular de direitos o sítio da Web onde essas informações 
estão publicadas e indicar esse endereço na página central da Comissão.

Alteração 25
Artigo 8, nº 6

6. Se o(s) produto(s) abrangido(s) pela 
licença obrigatória estiver(em) patenteado(s) 

6. Se o(s) produto(s) abrangido(s) pela 
licença obrigatória estiver(em) patenteado(s) 
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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.

nos membros importadores da OMC ou 
noutros países em necessidade 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.

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 26
Artigo 8, nº 7

7. O titular da licença deve manter livros e 
registos completos e rigorosos de todas as 
quantidades de produto fabricado e de todas 
as transacções do mesmo. Mediante pedido, 
o titular da licença deve colocar esses livros 
e registos à disposição de uma pessoa 
independente escolhida pelas partes ou 
designada pela autoridade competente, com 
a única finalidade de verificar o 
cumprimento das condições da licença, em 
particular as que se referem ao destino final 
dos produtos.

7. O titular da licença deve manter livros e 
registos completos e rigorosos de todas as 
quantidades de produto fabricado e de todas 
as transacções do mesmo. Mediante pedido, 
o titular da licença deve colocar esses livros 
e registos à disposição do titular de direitos 
e de uma pessoa independente escolhida 
pelas partes ou designada pela autoridade 
competente, com a única finalidade de 
verificar o cumprimento das condições da 
licença, em particular as que se referem ao 
destino final dos produtos.

Justificação

Com vista a promover a transparência e as possibilidades de controlo convém facultar, 
mediante pedido e caso seja necessário, os livros mantidos pelo titular da licença também às 
empresas e aos fabricantes titulares da licença.

Alteração 27
Artigo 8, nº 8

8. Deve ser exigido ao titular da licença que 
apresente provas da exportação do produto, 
por intermédio de uma declaração de 
exportação certificada pela autoridade 
aduaneira em questão, assim como provas da 
importação ou colocação no mercado 
certificada por uma autoridade do membro 
importador da OMC, e ainda que mantenha 
esses registos durante um mínimo de três 
anos. Essas provas devem ser fornecidas à 

8. Deve ser exigido ao titular da licença que 
apresente provas da exportação do produto, 
por intermédio de uma declaração de 
exportação certificada pela autoridade 
aduaneira em questão, assim como provas da 
importação ou colocação no mercado 
certificada por uma autoridade do membro 
importador da OMC ou por outro país em 
necessidade, e ainda que mantenha esses 
registos durante um mínimo de três anos. 
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autoridade competente, mediante pedido. Essas provas devem ser fornecidas à 
autoridade competente, mediante pedido. O 
mais tardar catorze dias a contar da 
exportação, deverá igualmente ser 
facultada ao titular de direitos, mediante 
pedido, a consulta do registo.

Justificação

Em conformidade com a alteração 4, o grupo dos PMD é alargado para além dos limites da 
OMC. A fim de melhorar igualmente o controlo por parte do fabricante, convém também 
permitir ao titular de direitos a consulta tanto da documentação aduaneira como da relativa 
à exportação. 

Alteração 28
Artigo 8, nº 9

9. O titular da licença é responsável pelo 
pagamento de uma remuneração adequada 
ao titular do direito, conforme determinado 
pela autoridade competente tendo em 
consideração o valor económico da 
utilização que foi autorizada ao abrigo da 
licença para o(s) membro(s) importador(es) 
da OMC em causa.

9. O titular da licença é responsável pelo 
pagamento de uma remuneração adequada 
ao titular do direito, conforme determinado 
pela autoridade competente tendo em 
consideração o valor económico da 
utilização que foi autorizada ao abrigo da 
licença para o(s) membro(s) importador(es) 
da OMC ou para outro(s) país(es) 
necessitado(s) em causa. Aquando da 
respectiva fixação, a autoridade competente 
terá igualmente em conta a posição 
ocupada pelo membro importador da OMC 
no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) das Nações Unidas.

Justificação

A formulação "remuneração adequada" é demasiado vaga. A referência ao IDH contribui 
para uma maior previsibilidade e segurança jurídica aquando da fixação do montante da 
remuneração. 

Alteração 29
Artigo 10, nº 1, parágrafo 2, alínea f  bis) (nova) 

f bis) as características previstas no nº 4 do 
artigo 8º para distinguir os produtos 
farmacêuticos fabricados ao abrigo de uma 
licença dos que foram fabricados pelo 
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titular de direitos. 

Justificação

A comunicação das características distintivas à Comissão contribuiu para aumentar a 
transparência e prevenir desvios comerciais e reimportações. 

Alteração 30
Artigo 10, parágrafo 2 bis (novo) 

A fim de facilitar o intercâmbio de dados 
entre as autoridades competentes, os 
titulares de direitos e os requerentes, a 
Comissão criará um sítio central na Web 
no qual publicará os dados necessários. 

Alteração 31
Artigo 11, nº 2

2. O nº 1 não se aplica à reexportação para o 
membro importador da OMC mencionado 
no pedido e identificado na embalagem e na 
documentação do produto, nem à colocação 
num regime de trânsito ou de entreposto 
aduaneiro ou numa zona franca ou num 
entreposto franco para efeitos de 
reexportação para esse membro importador 
da OMC.

2. O nº 1 não se aplica à reexportação para o 
membro importador da OMC ou para outro 
país em necessidade mencionado no pedido 
e identificado na embalagem e na 
documentação do produto, nem à colocação 
num regime de trânsito ou de entreposto 
aduaneiro ou numa zona franca ou num 
entreposto franco para efeitos de 
reexportação para esse membro da OMC ou 
para outro país em necessidade importador.

Justificação

A presente alteração visa a adaptação redaccional ao grupo alargado de países elegíveis.

Alteração 32
Artigo 12, nº 1

1. Caso existam motivos para suspeitar que, 
ao contrário do nº 1 do artigo 11º, os 
produtos sujeitos a uma licença obrigatória 
ao abrigo do presente regulamento estão a 
ser importados na Comunidade, as 
autoridades aduaneiras devem suspender a 
autorização de saída ou reter os produtos em 

1. Caso existam motivos para suspeitar que, 
ao contrário do nº 1 do artigo 11º, os 
produtos sujeitos a uma licença obrigatória 
ao abrigo do presente regulamento estão a 
ser importados na Comunidade, as 
autoridades aduaneiras devem suspender a 
autorização de saída ou reter os produtos em 
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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.

questão durante o período necessário para 
que seja tomada uma decisão sobre a 
natureza das mercadorias pela autoridade 
nacional em causa. A autoridade 
competente está habilitada a examinar, por 
sua própria iniciativa ou na sequência de 
um pedido fundamentado apresentado pelo 
titular de direitos ou pelo titular da licença, 
se a referida suspeita se confirma. 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.

Justificação

O aditamento destina-se, por um lado, a especificar em que altura a autoridade competente 
pode intervir e, por outro, permite a harmonização, a este respeito, entre o artigo 12º e o 
artigo 14º. 

Alteração 33
Artigo 12, nº 2

2. A autoridade nacional em causa e o 
fabricante ou exportador dos produtos em 
questão devem ser informados sem demora 
da suspensão da autorização de saída ou da 
retenção dos produtos, e devem receber 
todas as informações disponíveis sobre os 
produtos em questão. As disposições 
nacionais de protecção dos dados pessoais, 
do segredo comercial e industrial e da 
confidencialidade profissional e 
administrativa devem ser tidas devidamente 
em conta. O importador e, sempre que 
apropriado, o exportador devem ter amplas 
possibilidades de comunicar à autoridade 
nacional em causa todas as informações que 
considerem úteis relativamente aos produtos.

2. A autoridade em causa e o fabricante ou 
exportador dos produtos em questão devem 
ser informados sem demora da suspensão da 
autorização de saída ou da retenção dos 
produtos, e devem receber todas as 
informações disponíveis sobre os produtos 
em questão. As disposições nacionais de 
protecção dos dados pessoais, do segredo 
comercial e industrial e da confidencialidade 
profissional e administrativa devem ser tidas 
devidamente em conta. O importador e, 
sempre que apropriado, o exportador devem 
ter amplas possibilidades de comunicar à 
autoridade em causa todas as informações 
que considerem úteis relativamente aos 
produtos.
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Justificação

A presente alteração visa uma harmonização terminológica com o restante texto do 
regulamento, no qual só se refere a "autoridade em causa". 

Alteração 34
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 nº 1 do artigo 11º, deve 
assegurar que os produtos em causa sejam 
apreendidos e tratados de acordo com a 
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.

4. Se a autoridade 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 nº 1 do artigo 11º, 
deve assegurar que os produtos em causa 
sejam apreendidos e tratados de acordo com 
a 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.

Justificação

A presente alteração visa uma harmonização terminológica com o restante texto do 
regulamento, no qual só se refere a "autoridade em causa".

Alteração 35
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.

5. Se, na sequência de um controlo 
suplementar efectuado pela autoridade 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.
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Justificação

A presente alteração visa uma harmonização terminológica com o restante texto do 
regulamento, no qual só se refere a "autoridade em causa".

Alteração 36
Artigo 12, nº 6

6. A autoridade nacional em causa deve 
informar a Comissão de qualquer decisão de 
apreensão ou destruição adoptadas ao abrigo 
do presente regulamento.

6. A autoridade em causa deve informar a 
Comissão de qualquer decisão de apreensão 
ou destruição adoptadas ao abrigo do 
presente regulamento.

Justificação

A presente alteração visa uma harmonização terminológica com o restante texto do 
regulamento, no qual só se refere a "autoridade em causa".

Alteração 37
Artigo 16, nº 1

1. Se o pedido de licença obrigatória disser 
respeito a um medicamento autorizado nos 
termos do artigo 6º da Directiva 
2001/83/CE, não se aplica o disposto nos 
nºs 4 e 5 do artigo 24º e nos nºs 4 e 5 do 
artigo 14º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Suprimido

Para efeitos de aplicação do presente 
número e em derrogação do nº 1 do artigo 
10º da Directiva 2001/83/CE, o requerente 
não é obrigado a apresentar os resultados 
de ensaios pré clínicos e clínicos, se puder 
demonstrar que o produto em questão é um 
genérico de um medicamento de referência 
que é ou foi autorizado nos termos do 
artigo 6º dessa directiva ou do artigo 3º do 
Regulamento (CE) nº 726/2004.

Justificação

Na sua proposta, a Comissão tenta fixar normas em matéria de acesso ao mercado da União 
Europeia no tocante às licenças obrigatórias. Para além de este procedimento ser supérfluo, 
uma vez que os produtos farmacêuticos fabricados desta forma serão utilizados 
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exclusivamente no mercado de determinados PMD seleccionados, também não está em 
conformidade com o disposto no Regulamento (CE) nº 726/2004, cujo artigo 58º se encontra 
reproduzido no nº 2.

Alteração 38
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16º bis
As repercussões de uma patente não 
incluirão a produção, o armazenamento, a 
utilização para ensaios clínicos ou a 
comercialização de uma inovação 
patenteada, na medida em que estas 
medidas tenham exclusivamente por 
objectivo a concessão de uma licença 
obrigatória em conformidade com o 
presente regulamento. O artigo 16º 
permanece inalterado.

Justificação

Através da introdução da disposição de tipo "Bolar", os estudos e ensaios, bem como os 
requisitos práticos deles decorrentes, necessários para a autorização de produtos 
farmacêuticos deixam de ser considerados como violações da patente. A ausência desta 
disposição conduz a que o desenvolvimento de novos medicamentos genéricos seja levado a 
cabo em países que se situam fora da Europa e que possuem essa disposição, o que implica a 
perda de postos de trabalho na Comunidade. Apesar de, a nível internacional, o 
desenvolvimento de medicamentos genéricos durante o período de protecção da patente estar 
autorizado, isto não significa que a protecção do titular de direitos seja, de facto, reduzida. A 
introdução desta disposição está em conformidade com a Directiva 2004/27/CE, que prevê 
igualmente a introdução de uma disposição de tipo "Bolar". Com a introdução desta 
disposição pretende-se uma harmonização terminológica com o restante texto do 
regulamento, no qual só é referida a "autoridade em causa". 
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