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Texto da Comissão Alteração 

 (27-A) «Medicamento essencialmente 

similar», um medicamento genérico que 

tenha a mesma composição qualitativa e 

quantitativa, em termos de substâncias 

ativas e excipientes, a mesma forma 

farmacêutica e seja bioequivalente ao 

produto original, a menos que se 

verifique, à luz dos conhecimentos 

científicos, que é diferente do produto 

original em termos de segurança e de 

eficácia. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Deve ser apresentado um pedido de 

autorização de ensaio clínico a uma 

autoridade competente do Estado Membro 

onde o ensaio clínico deverá ocorrer. 

1. Deve ser apresentado um pedido de 

autorização de ensaio clínico a uma 

autoridade competente do Estado Membro 

onde o ensaio clínico deverá ocorrer. 

2. A aprovação dos ensaios clínicos deve 

ser subordinada à condição de os animais 

destinados à alimentação humana 

utilizados nos ensaios clínicos ou os seus 

produtos não entrarem na cadeia alimentar 

humana, a menos que: 

2. A aprovação dos ensaios clínicos deve 

ser subordinada à condição de os animais 

destinados à alimentação humana 

utilizados nos ensaios clínicos ou os seus 

produtos não entrarem na cadeia alimentar 

humana. 

(a) O medicamento testado seja um 

medicamento veterinário autorizado para 

as espécies destinadas à alimentação 

humana utilizadas no ensaio clínico e o 

intervalo de segurança indicado no 

resumo das características do 

medicamento seja respeitado; ou 

 

(b) O medicamento testado seja um 

medicamento veterinário autorizado para 

espécies visadas que não as destinadas à 

alimentação humana utilizadas no ensaio 

clínico e o intervalo de segurança 

estabelecido em conformidade com o 

artigo 117.º seja respeitado. 

 

3. A autoridade competente deve emitir 

uma decisão sobre a aprovação do ensaio 

clínico no prazo de 60 dias a contar da 

receção de um pedido. Se a autoridade 

3. A autoridade competente deve emitir 

uma decisão sobre a aprovação do ensaio 

clínico no prazo de 60 dias a contar da 

receção de um pedido. Se a autoridade 
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competente não tiver notificado o 

requerente da sua decisão dentro desse 

prazo, o ensaio clínico é considerado 

aprovado. 

competente não tiver notificado o 

requerente da sua decisão dentro desse 

prazo, o ensaio clínico é considerado 

aprovado. 

4. Os ensaios clínicos referidos no n.º 1 

devem ser realizados tendo em devida 

conta as normas estabelecidas pelas 

orientações internacionais em matéria de 

boas práticas clínicas da International 

Cooperation on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Veterinary Medicinal Products (cooperação 

internacional para a harmonização dos 

requisitos técnicos para o registo dos 

medicamentos veterinários). 

4. Os ensaios clínicos referidos no n.º 1 

devem ser realizados tendo em devida 

conta as normas estabelecidas pelas 

orientações internacionais em matéria de 

boas práticas clínicas da International 

Cooperation on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Veterinary Medicinal Products (cooperação 

internacional para a harmonização dos 

requisitos técnicos para o registo dos 

medicamentos veterinários). 

5. Os resultados dos ensaios clínicos 

devem ser apresentados com o pedido de 

autorização de introdução no mercado para 

efeitos da apresentação da documentação 

referida no artigo 7.º, n.º 1, alínea b). 

5. Os resultados dos ensaios clínicos 

devem ser apresentados com o pedido de 

autorização de introdução no mercado para 

efeitos da apresentação da documentação 

referida no artigo 7.º, n.º 1, alínea b). 

6. Os dados provenientes de ensaios 

clínicos realizados fora da União só podem 

ser tomados em consideração na avaliação 

de um pedido de autorização de introdução 

no mercado se esses ensaios tiverem sido 

concebidos, executados e comunicados em 

conformidade com as normas estabelecidas 

pelas orientações internacionais em matéria 

de boas práticas clínicas da International 

Cooperation on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Veterinary Medicinal Products. 

6. Os dados provenientes de ensaios 

clínicos realizados fora da União só podem 

ser tomados em consideração na avaliação 

de um pedido de autorização de introdução 

no mercado se esses ensaios tiverem sido 

concebidos, executados e comunicados em 

conformidade com as normas estabelecidas 

pelas orientações internacionais em matéria 

de boas práticas clínicas da International 

Cooperation on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of 

Veterinary Medicinal Products. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

Exigência de receita médico-veterinária Exigência de receita médico-veterinária 

1. Uma autoridade competente ou a 

Comissão deve classificar os seguintes 

medicamentos veterinários como sujeitos a 

receita médico-veterinária: 

1. Estão sujeitos à obrigatoriedade de 

receita veterinária passada por um 

veterinário os seguintes medicamentos 

veterinários: 

(a) Medicamentos veterinários que 

contenham psicotrópicos ou 

estupefacientes, incluindo os abrangidos 

pela Convenção Única das Nações Unidas 

sobre os Estupefacientes de 1961, alterada 

pelo Protocolo de 1972, e pela da 

Convenção das Nações Unidas sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971; 

(a) Medicamentos veterinários que 

contenham psicotrópicos ou 

estupefacientes, incluindo os abrangidos 

pela Convenção Única das Nações Unidas 

sobre os Estupefacientes de 1961, alterada 

pelo Protocolo de 1972, e pela da 

Convenção das Nações Unidas sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971; 

(b) Medicamentos veterinários destinados a 

animais utilizados na alimentação humana; 

(b) Medicamentos veterinários destinados a 

animais utilizados na alimentação humana; 

(c) Medicamentos veterinários 

antimicrobianos 

(c) Medicamentos veterinários 

antimicrobianos 

(d) Medicamentos destinados a tratamentos 

de processos patológicos que exijam um 

diagnóstico prévio preciso, ou cuja 

utilização possa ter efeitos que dificultem 

ou interfiram com as ações de diagnóstico 

ou terapêuticas posteriores; 

(d) Medicamentos destinados a tratamentos 

de processos patológicos que exijam um 

diagnóstico prévio preciso, ou cuja 

utilização possa ter efeitos que dificultem 

ou interfiram com as ações de diagnóstico 

ou terapêuticas posteriores; 

(e) Fórmulas oficinais destinadas a animais 

utilizados na alimentação humana; 

(e) Fórmulas oficinais destinadas a animais 

utilizados na alimentação humana; 

(f) Medicamentos veterinários que 

contenham uma substância ativa que foi 

(f) Medicamentos veterinários que 

contenham uma substância ativa que foi 
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autorizada há menos de 5 anos na União. autorizada há menos de 5 anos na União; 

 (f-A) Medicamentos veterinários 

autorizados aos quais foram concedidas 

autorizações de introdução no mercado, 

em consonância com o artigo 21.º e/ou 

22.º; 

 (f-B) Medicamentos veterinários 

destinados a tratamentos de cancros e 

tumores. 

 1-A. Os Estados-Membros podem, nos 

seus territórios, prever subcategorias 

jurídicas adicionais em conformidade 

com a respetiva legislação nacional. 

2. Uma autoridade competente ou a 

Comissão pode classificar um 

medicamento veterinário como sujeito a 

receita médico-veterinária quando o 

resumo das características do medicamento 

referido no artigo 30.º contenha precauções 

especiais, e em particular represente um 

risco potencial para: 

2. Um medicamento veterinário pode ser 

classificado como sujeito, 

obrigatoriamente, a receita 

médico-veterinária quando o resumo das 

características do medicamento referido no 

artigo 30.º contenha precauções especiais, 

e em particular represente um risco 

potencial para: 

(a) As espécies visadas; (a) As espécies visadas; 

(b) A pessoa que administra os 

medicamentos aos animais; 

(b) A pessoa que administra os 

medicamentos aos animais; 

(c) O ambiente. (c) O ambiente. 

3. Em derrogação ao n.º 1, a autoridade 

competente ou a Agência não pode 

classificar um medicamento veterinário 

como sujeito a receita médico-veterinária 

se as seguintes condições estiverem todas 

preenchidas: 

3. Em derrogação ao n.º 1, a autoridade 

competente ou a Comissão pode isentar 

um medicamento veterinário da 

obrigatoriedade de receita veterinária se as 

seguintes condições estiverem todas 

preenchidas: 

(a) A administração do medicamento 

veterinário envolve apenas formas 

farmacêuticas que não carecem de aptidões 

ou conhecimentos específicos para o seu 

manuseamento; 

(a) A administração do medicamento 

veterinário envolve apenas formas 

farmacêuticas que não carecem de aptidões 

ou conhecimentos específicos para o seu 

manuseamento; 

(b) O medicamento veterinário não 

constitui um risco direto ou indireto, 

mesmo que administrado incorretamente, 

para os animais tratados, para a pessoa que 

o administra ou para o ambiente; 

(b) O medicamento veterinário não 

constitui um risco direto ou indireto, 

mesmo que administrado incorretamente, 

para os animais tratados, para a pessoa que 

o administra ou para o ambiente; 

(c) O resumo das características do 

medicamento veterinário não contém 

(c) O resumo das características do 

medicamento veterinário não contém 
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qualquer advertência em relação a 

eventuais efeitos secundários graves 

decorrentes da sua correta utilização; 

qualquer advertência em relação a 

eventuais eventos adversos graves 

decorrentes da sua correta utilização; 

(d) Nem o medicamento veterinário nem 

qualquer outro produto que contenha a 

mesma substância ativa foi anteriormente 

objeto de notificações frequentes de 

eventos adversos; 

(d) Nem o medicamento veterinário nem 

qualquer outro produto que contenha a 

mesma substância ativa foi anteriormente 

objeto de notificações frequentes de 

eventos adversos; 

(e) O resumo das características do 

medicamento não menciona 

contraindicações ligadas a outros 

medicamentos veterinários frequentemente 

utilizados sem receita; 

(e) O resumo das características do 

medicamento não menciona 

contraindicações ligadas a outros 

medicamentos veterinários frequentemente 

utilizados sem receita; 

(f) O medicamento veterinário não requer 

condições especiais de conservação; 

(f) O medicamento veterinário não requer 

condições especiais de conservação; 

(g) Não existe um risco para a saúde 

pública no que se refere a resíduos em 

alimentos obtidos a partir de animais 

tratados mesmo que os medicamentos 

veterinários sejam utilizados 

incorretamente; 

(g) Não existe um risco para a saúde 

pública no que se refere a resíduos em 

alimentos obtidos a partir de animais 

tratados mesmo que os medicamentos 

veterinários sejam utilizados 

incorretamente; 

(h) Não há riscos para a saúde pública ou 

animal no que se refere ao 

desenvolvimento de resistência a 

substâncias anti helmínticas mesmo que 

os medicamentos veterinários que as 

contenham sejam utilizados 

incorretamente. 

(h) Não há riscos para a saúde pública ou 

animal no que se refere ao 

desenvolvimento de resistência 

antiparasitária, mesmo que os 

medicamentos veterinários que contenham 

essas substâncias sejam utilizados 

incorretamente. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

Venda a retalho de medicamentos 

veterinários à distância 

Venda a retalho de medicamentos 

veterinários à distância 

1. As pessoas autorizadas a fornecer 

medicamentos veterinários em 

conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, 

podem vender medicamentos veterinários 

através dos serviços da sociedade da 

informação na aceção da Diretiva 

98/34/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
28

 a pessoas singulares ou 

coletivas estabelecidas na União desde que 

esses medicamentos cumpram a 

legislação do Estado Membro de destino. 

1. As pessoas autorizadas a fornecer 

medicamentos veterinários em 

conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, só 

podem vender na Internet medicamentos 

veterinários não sujeitos a receita a 

pessoas singulares ou coletivas 

estabelecidas na União desde que: 

 (a) Esses medicamentos veterinários 

cumpram a legislação do Estado-Membro 

de destino; 

 (b) A pessoa singular ou coletiva que 

faculta os medicamentos veterinários 

esteja autorizada ou habilitada a fornecer 

ao público, inclusive à distância, 

medicamentos veterinários, quer sujeitos, 

quer não sujeitos a receita, nos termos da 

legislação do Estado-Membro em que essa 

pessoa está estabelecida; 

 (c) A pessoa a que se refere a alínea a) 

tenha comunicado às autoridades 

competentes do Estado-Membro em que 

está estabelecida, no mínimo, as seguintes 
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informações: 

 (i) O nome ou a denominação social e a 

morada permanente do local de atividade 

a partir do qual esses medicamentos 

veterinários são distribuídos, 

 (ii) A data do início da atividade de venda 

à distância de medicamentos veterinários 

ao público através da Internet; 

 (iii) O endereço do sítio Web utilizado 

para esse fim e todas as informações 

necessárias para a identificação desse 

sítio Web. 

 1-A. Não está autorizada a venda à 

distância, na Internet, de medicamentos 

veterinários ou de outros medicamentos 

veterinários sujeitos a receita para 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Para além dos requisitos de informação 

constantes do artigo 6.º da Diretiva 

2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
29

, os sítios Web que vendem 

medicamentos veterinários devem indicar, 

pelo menos: 

2. Para além dos requisitos de informação 

constantes do artigo 6.º da Diretiva 

2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
29

 e do artigo 6.º da Diretiva 

2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
29-A

, os sítios Web que vendem 

medicamentos veterinários devem indicar, 

pelo menos: 

(a) Os dados de contacto da autoridade 

competente do Estado-Membro no qual o 

retalhista que vende os medicamentos 

veterinários está estabelecido; 

(a) Os dados de contacto da autoridade 

competente do Estado-Membro no qual o 

retalhista que vende os medicamentos 

veterinários está estabelecido; 

(b) Uma hiperligação ao sítio Web do 

Estado-Membro de estabelecimento, criado 

em conformidade com o n.º 5; 

(b) Uma hiperligação ao sítio Web do 

Estado-Membro de estabelecimento, criado 

em conformidade com o n.º 5; 

(c) O logótipo comum estabelecido em 

conformidade com o n.º 3, claramente 

visível em todas as páginas do sítio Web 

relacionado com a venda à distância ao 

público de medicamentos veterinários e 

que contém uma hiperligação para a 

entrada do retalhista na lista de retalhistas 

autorizados referida no n.º 5, alínea c). 

(c) O logótipo comum estabelecido em 

conformidade com o n.º 3, claramente 

visível em todas as páginas do sítio Web 

relacionado com a venda à distância ao 

público de medicamentos veterinários e 

que contém uma hiperligação para a 

entrada do retalhista na lista de retalhistas 

autorizados referida no n.º 5, alínea c). 

3. Deve ser criado um logótipo comum que 

seja reconhecível em toda a União e 

permita simultaneamente identificar o 

3. Deve ser criado um logótipo comum que 

seja reconhecível em toda a União e 

permita simultaneamente identificar o 
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Estado-Membro onde se encontra 

estabelecida a pessoa que propõe 

medicamentos veterinários para venda à 

distância ao público. O logótipo deve ser 

claramente visível nos sítios Web que 

propõem medicamentos para venda à 

distância. 

Estado-Membro onde se encontra 

estabelecida a pessoa que propõe 

medicamentos veterinários para venda à 

distância ao público. O logótipo deve ser 

claramente visível nos sítios Web que 

propõem medicamentos para venda à 

distância. 

4. A Comissão deve adotar o formato do 

logótipo comum por meio de atos de 

execução. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 145.º, n.º 2. 

4. A Comissão deve adotar o formato do 

logótipo comum por meio de atos de 

execução. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 145.º, n.º 2. 

5. Cada Estado-Membro deve criar um 

sítio Web relativo à venda de 

medicamentos veterinários à distância, 

incluindo, pelo menos, as seguintes 

informações: 

5. Cada Estado-Membro deve criar um 

sítio Web relativo à venda de 

medicamentos veterinários à distância, 

incluindo, pelo menos, as seguintes 

informações: 

(a) Informações sobre a legislação nacional 

aplicável à oferta de medicamentos 

veterinários para venda à distância ao 

público através de serviços da sociedade 

da informação, incluindo informações 

sobre a possibilidade de existirem 

diferenças entre os Estados-Membros no 

que se refere à classificação do 

fornecimento dos medicamentos 

veterinários; 

(a) Informações sobre a legislação nacional 

aplicável à oferta de medicamentos 

veterinários para venda à distância ao 

público através da Internet, incluindo 

informações sobre a possibilidade de 

existirem diferenças entre os Estados-

Membros no que se refere à classificação 

do fornecimento dos medicamentos 

veterinários; 

(b) Informações sobre o logótipo comum; (b) Informações sobre o logótipo comum; 

(c) Uma lista dos retalhistas estabelecidos 

no Estado-Membro autorizados a propor 

medicamentos para venda à distância ao 

público através dos serviços da sociedade 

da informação, em conformidade com o 

n.º 1, bem como os endereços dos sítios 

Web desses retalhistas. 

(c) Uma lista dos retalhistas estabelecidos 

no Estado-Membro autorizados a propor 

medicamentos para venda à distância ao 

público na Internet em conformidade com 

o n.º 1, bem como os endereços dos sítios 

Web desses retalhistas. Os sítios Web 

criados pelos Estados-Membros devem 

incluir uma hiperligação para o sítio Web 

da Agência criada em conformidade com 

o n.º 6. 

 (c-A) Informações sobre os procedimentos 

aplicáveis para a eliminação segura dos 

medicamentos veterinários, com 

indicação do organismo público ou 

privado responsável a nível nacional ou 

local pela eliminação dos resíduos dos 

medicamentos veterinários e dos pontos 
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de recolha disponibilizados gratuitamente 

para a eliminação; 

 (c-B) Os sítios Web dos Estados-Membros 

devem igualmente conter hiperligações 

para as páginas Web do organismo 

responsável em cada Estado -Membro 

pela listagem dos retalhistas nacionais 

autorizados. 

Os sítios Web criados pelos 

Estados-Membros devem incluir uma 

hiperligação para o sítio Web da Agência 

cria do em conformidade com o n.º 6. 

 

6. A Agência deve criar um sítio Web que 

preste informações sobre o logótipo 

comum. O sítio Web da Agência deve 

mencionar expressamente que os sítios 

Web dos Estados-Membros dispõem de 

informações sobre pessoas autorizadas a 

propor medicamentos veterinários para 

venda à distância ao público através dos 

serviços da sociedade da informação no 

Estado-Membro em causa. 

6. A Agência deve criar um sítio Web que 

preste informações sobre o logótipo 

comum. O sítio da Agência deve 

mencionar expressamente que os sítios 

Web dos Estados-Membros dispõem de 

informações sobre pessoas autorizadas a 

propor medicamentos veterinários para 

venda à distância, ao público, através da 

Internet, no Estado-Membro em causa. O 

sítio Web da Agência deve estar ligado às 

páginas Web do organismo competente de 

cada Estado-Membro nas quais estão 

elencados os retalhistas autorizados do 

Estado-Membro. 

7. Os Estados-Membros podem impor 

condições, justificadas por razões de 

proteção da saúde pública, à venda a 

retalho no seu território de medicamentos 

propostos para venda à distância ao público 

através dos serviços da sociedade da 

informação. 

7. Os Estados-Membros podem impor 

condições, justificadas por razões de 

proteção da saúde pública, à venda a 

retalho no seu território de medicamentos 

propostos para venda à distância ao público 

através dos serviços da sociedade da 

informação. 

 7-A. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para que as pessoas, 

à exceção das referidas no nº 1, que 

proponham medicamentos veterinários 

para venda à distância, ao público, 

através da Internet e que exerçam a sua 

atividade no seu território sejam sujeitas a 

sanções eficazes, proporcionadas e 

dissuasivas em caso de abuso ou de 

prática ilegal ou de não observância do 

respetivo código deontológico; 
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 7-B. O mais tardar [6] meses após a 

entrada em vigor do presente 

regulamento, a Comissão adota 

orientações para apoiar os 

Estados-Membros no desenvolvimento de 

um sistema harmonizado de receitas 

eletrónicas em toda a União que inclua 

medidas destinadas a controlar as receitas 

veterinárias transfronteiras. 

__________________ __________________ 

Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de junho de 1998, 

relativa a um procedimento de informação 

no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e das regras relativas aos serviços 

da sociedade da informação (JO L 204 

de 21.7.1998, p. 37). 

Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de junho de 1998, 

relativa a um procedimento de informação 

no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e das regras relativas aos serviços 

da sociedade da informação (JO L 204 

de 21.7.1998, p. 37). 

29 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

2000, relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva sobre comércio 

eletrónico») ( JO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

29 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

2000, relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva sobre comércio 

eletrónico») ( JO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

 29-A 
Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 25 de outubro 

de 2011 relativa aos direitos dos 

consumidores, que altera a Diretiva 

93/13/CEE do Conselho e a Diretiva 

1999/44/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho e que revoga a Diretiva 

85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 

97/7/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p 

64)." 

Or. en 

 

 

 


