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Alteração 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 
humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela 
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 
tarefas de farmacovigilância a 

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 
humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela 
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 
tarefas de farmacovigilância a 
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desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder financiar essas 
atividades recorrendo às taxas cobradas aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Devem, pois, ser criadas novas 
categorias de taxas, a fim de cobrir as 
tarefas novas e específicas da Agência.

desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder financiar essas 
atividades recorrendo às taxas cobradas aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Contudo, tendo em conta o 
benefício para a sociedade em geral, a 
farmacovigilância deve ser encarada 
como uma tarefa soberana. Por 
conseguinte, a percentagem de fundos
europeus para o financiamento do 
orçamento da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) deve manter-se, no 
mínimo, ao mesmo nível do registado 
antes da aplicação do presente 
regulamento. Este contributo deve ser 
utilizado para reduzir os custos de 
financiamento das tarefas de rotina e, 
logo, a taxa fixa anual. Devem, pois, ser 
criadas novas categorias de taxas, a fim de 
cobrir as tarefas novas e específicas da 
Agência.

__________________ __________________
12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Justificação

A proteção da saúde pública é uma tarefa soberana. As atividades de farmacovigilância têm 
essa finalidade. Atualmente, o financiamento da EMA é composto por um contributo da 
União e pelas taxas pagas pelo setor. Contudo, a proposta da Comissão prevê que as tarefas 
adicionais sejam financiadas exclusivamente pelo setor. A farmacovigilância financiada 
exclusivamente pelas taxas cobradas expõe o sistema ao perigo de este deixar de ser 
encarado como independente dos interesses da indústria farmacêutica.
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Alteração 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 
humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela 
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 
humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela 
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 
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tarefas de farmacovigilância a 
desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder financiar essas 
atividades recorrendo às taxas cobradas aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Devem, pois, ser criadas novas 
categorias de taxas, a fim de cobrir as 
tarefas novas e específicas da Agência.

tarefas de farmacovigilância a 
desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder financiar essas 
atividades recorrendo às taxas cobradas aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado e a um contributo da União. 
Devem, pois, ser criadas novas categorias 
de taxas, a fim de cobrir as tarefas novas e 
específicas da Agência. O Parlamento 
Europeu e o Conselho devem analisar o 
nível de contributo da União com base 
numa avaliação de necessidades e tendo 
em conta o nível das taxas. O nível das 
taxas cobradas aos titulares de
autorizações de introdução no mercado 
deve ter em consideração a atual situação 
financeira e o ambiente empresarial dos 
Estados-Membros.

__________________ __________________
12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Alteração 17
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 

(2) As disposições de farmacovigilância 
relativas aos medicamentos para uso 
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humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela 
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 
tarefas de farmacovigilância a 
desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder financiar essas 
atividades recorrendo às taxas cobradas aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Devem, pois, ser criadas novas 

humano estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e na Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano12, 
foram alteradas pela Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de dezembro de 2010, que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano13, pelo Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2010, que altera, no que diz respeito à 
farmacovigilância dos medicamentos para 
uso humano, o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de 
fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos, e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo a 
medicamentos de terapia avançada14, pela
Diretiva 2012/26/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, que altera a Diretiva 2001/83/CE 
no que diz respeito à farmacovigilância15, e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1027/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que diz 
respeito à farmacovigilância16. Essas 
alterações abrangem apenas medicamentos 
para uso humano. Estabelecem novas 
tarefas de farmacovigilância a 
desempenhar pela Agência, incluindo 
procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União, o rastreio da literatura, um 
melhor uso dos instrumentos informáticos 
e a prestação de mais informação ao 
público em geral. Além disso, a legislação 
sobre farmacovigilância determina que a 
Agência deve poder, complementarmente 
ao orçamento público atribuído pela 
União Europeia, financiar essas atividades 
recorrendo às taxas cobradas aos titulares 
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categorias de taxas, a fim de cobrir as 
tarefas novas e específicas da Agência.

de autorizações de introdução no mercado. 
Devem, pois, ser criadas novas categorias 
de taxas, a fim de cobrir as tarefas novas e 
específicas da Agência.

__________________ __________________
12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 de 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 de 14.11.2012, p. 38.

Or. fr

Justificação

O orçamento europeu deve financiar estas novas atividades de farmacovigilância com vista a 
reforçar a transparência, a objetividade e a independência das avaliações.

Alteração 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As taxas referidas no presente 
regulamento devem ser transparentes, 
equitativas e proporcionais ao trabalho 
realizado.

(7) As taxas referidas no presente 
regulamento devem ser transparentes, 
equitativas e proporcionais ao trabalho 
realizado. As informações sobre estas 
taxas devem ser disponibilizadas ao 
público.

Or. en

Alteração 19
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem cobrar 
taxas pelas atividades abrangidas pelo 
presente regulamento.

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância.

Or. en

Alteração 20
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem cobrar taxas 
pelas atividades abrangidas pelo presente 
regulamento.

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. 
Contudo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado não devem ser 
obrigados a pagar mais de uma taxa pela 
mesma atividade de farmacovigilância. Por 
conseguinte, os Estados-Membros não 
devem cobrar taxas pelas atividades 
abrangidas pelo presente regulamento.

Or. fr
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Justificação

É conveniente separar claramente as taxas pagas aos Estados-Membros das que são pagas à 
Agência Europeia de Medicamentos.

Alteração 21
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem cobrar taxas 
pelas atividades abrangidas pelo presente 
regulamento.

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros, 
nomeadamente para tarefas de deteção de 
sinais. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado não devem ser 
obrigados a pagar mais de uma taxa pela 
mesma atividade de farmacovigilância. Por 
conseguinte, os Estados-Membros não 
devem cobrar taxas pelas atividades 
abrangidas pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

Uma vez que a deteção de sinais foi retirada do âmbito da taxa fixa anual pelo relator, é 
necessário especificar que esta tarefa ainda permanece uma competência dos 
Estados-Membros.

Alteração 22
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem cobrar taxas 
pelas atividades abrangidas pelo presente 
regulamento.

(8) O presente regulamento deve referir-se 
unicamente às taxas a cobrar pela Agência, 
ao passo que a competência para decidir 
sobre eventuais taxas a cobrar pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros deve continuar a ser 
exercida pelos Estados-Membros. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não devem ser obrigados a pagar 
mais de uma taxa pela mesma atividade de 
farmacovigilância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem cobrar taxas 
pelas atividades abrangidas pelo presente 
regulamento, incluindo taxas para 
variações subsequentes das autorizações 
de introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Serve para clarificar que as empresas não devem ter de pagar taxas nacionais por quaisquer 
variações das autorizações de introdução no mercado que possam resultar de um dos 
procedimentos de farmacovigilância. Seria uma forma de «dupla tributação», uma vez que as 
autoridades competentes só têm de copiar e colar a nova alteração para a PIL – a análise 
científica já está feita.

Alteração 23
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O trabalho realizado a nível da União 
no que diz respeito à avaliação de estudos 
de segurança após autorização não 
intervencionais impostos por uma 
autoridade e cujo protocolo tenha sido 
aprovado pelo Comité de Avaliação do 
Risco de Farmacovigilância implica a 
supervisão desses estudos, começando pela 

(12) O trabalho realizado a nível da União 
no que diz respeito à avaliação de estudos 
de segurança após autorização impostos 
por uma autoridade e cujo protocolo tenha 
sido aprovado pelo Comité de Avaliação 
do Risco de Farmacovigilância implica a 
supervisão desses estudos, começando pela 
avaliação do projeto de protocolo, e não se 
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avaliação do projeto de protocolo, e não se 
limita à avaliação dos relatórios finais. Por 
conseguinte, a taxa aplicada no contexto 
deste procedimento a estudos que estejam 
concluídos deve abranger todo o trabalho 
relacionado com os estudos. A fim de 
evitar uma duplicação dos encargos, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado aos quais é cobrada uma taxa pela 
avaliação de estudos de segurança após 
autorização não intervencionais impostos 
por uma autoridade devem ser isentados do 
pagamento de qualquer outra taxa cobrada 
por uma autoridade competente pela 
apresentação desses estudos.

limita à avaliação dos relatórios finais. Por 
conseguinte, a taxa aplicada no contexto 
deste procedimento a estudos que estejam 
concluídos deve abranger todo o trabalho 
relacionado com os estudos. A fim de 
evitar uma duplicação dos encargos, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado aos quais é cobrada uma taxa pela 
avaliação de estudos de segurança após 
autorização impostos por uma autoridade 
devem ser isentados do pagamento de 
qualquer outra taxa cobrada por uma 
autoridade competente pela apresentação 
desses estudos.

Or. en

Alteração 24
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O trabalho realizado a nível da União 
no que diz respeito à avaliação de estudos 
de segurança após autorização não 
intervencionais impostos por uma 
autoridade e cujo protocolo tenha sido 
aprovado pelo Comité de Avaliação do 
Risco de Farmacovigilância implica a 
supervisão desses estudos, começando pela 
avaliação do projeto de protocolo, e não se 
limita à avaliação dos relatórios finais. Por 
conseguinte, a taxa aplicada no contexto 
deste procedimento a estudos que estejam 
concluídos deve abranger todo o trabalho 
relacionado com os estudos. A fim de 
evitar uma duplicação dos encargos, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado aos quais é cobrada uma taxa pela 
avaliação de estudos de segurança após 
autorização não intervencionais impostos 
por uma autoridade devem ser isentados do 

(12) O trabalho realizado a nível da União 
no que diz respeito à avaliação de estudos 
de segurança após autorização impostos 
por uma autoridade e cujo protocolo tenha 
sido aprovado pelo Comité de Avaliação 
do Risco de Farmacovigilância implica a 
supervisão desses estudos, começando pela 
avaliação do projeto de protocolo, e não se 
limita à avaliação dos relatórios finais. Por 
conseguinte, a taxa aplicada no contexto 
deste procedimento a estudos que estejam 
concluídos deve abranger todo o trabalho 
relacionado com os estudos. A fim de 
evitar uma duplicação dos encargos, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado aos quais é cobrada uma taxa pela 
avaliação de estudos de segurança após 
autorização impostos por uma autoridade 
devem ser isentados do pagamento de 
qualquer outra taxa cobrada por uma 
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pagamento de qualquer outra taxa cobrada 
por uma autoridade competente pela 
apresentação desses estudos.

autoridade competente pela apresentação 
desses estudos.

Or. en

Alteração 25
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para efetuarem as suas avaliações, os 
relatores baseiam-se na avaliação e nos 
recursos científicos dos organismos 
nacionais de autorização de introdução no 
mercado, competindo à Agência coordenar 
os recursos científicos existentes postos à 
sua disposição pelos Estados-Membros. 
Tendo isto em conta, e a fim de garantir 
recursos adequados para as avaliações 
científicas relacionadas com procedimentos 
de farmacovigilância à escala da União, a 
Agência deve remunerar os serviços de 
avaliação científica prestados pelos 
relatores nomeados pelos 
Estados-Membros como membros do 
Comité de Avaliação do Risco de 
Farmacovigilância referido no artigo 56.º, 
n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 ou, se for o caso, pelos 
relatores do Grupo de Coordenação 
referido no artigo 27.º da Diretiva 
2001/83/CE. O nível de remuneração do 
trabalho realizado pelos referidos relatores 
deve basear-se em estimativas médias da 
carga de trabalho envolvida e deve ser 
tomado em conta ao fixar o nível das taxas 
aplicáveis aos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União.

(13) Para efetuarem as suas avaliações, os 
relatores baseiam-se na avaliação e nos 
recursos científicos dos organismos 
nacionais de autorização de introdução no 
mercado, competindo à Agência coordenar 
os recursos científicos existentes postos à 
sua disposição pelos Estados-Membros. 
Tendo isto em conta, e a fim de garantir 
recursos adequados para as avaliações 
científicas relacionadas com procedimentos 
de farmacovigilância à escala da União, a 
Agência deve remunerar os serviços de 
avaliação científica prestados pelos 
relatores nomeados pelos 
Estados-Membros como membros do 
Comité de Avaliação do Risco de 
Farmacovigilância referido no artigo 56.º, 
n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 ou, se for o caso, pelos 
relatores do Grupo de Coordenação 
referido no artigo 27.º da Diretiva 
2001/83/CE. Contudo, de modo a garantir 
que as atividades relacionadas com os 
procedimentos de farmacovigilância em 
toda a União dizem apenas respeito à 
necessidade de garantir a segurança dos 
doentes, o relator de uma consulta não 
deve ser o Estado-Membro que solicitou a 
referida consulta. No que diz respeito ao
nível de remuneração do trabalho realizado 
pelos relatores e correlatores, o 
pagamento deve basear-se em faturas 
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claras e transparentes, que indiquem com 
rigor o número de horas de trabalho 
despendidas em cada avaliação pelo 
relator e pelo(s) correlator(es) e os 
respetivos custos, e deve ser tomado em 
conta ao fixar o nível das taxas aplicáveis 
aos procedimentos de farmacovigilância à 
escala da União.

Or. en

Justificação

De modo a garantir que as únicas razões que levam à solicitação de consultas são questões 
ligadas à segurança dos doentes, à qualidade, ao fabrico ou à eficácia, bem como para evitar 
a impressão de um possível conflito de interesses, o(s) Estados-Membro(s) que solicita(m) 
uma consulta específica não deve(m) ser escolhido(s) como relator(es) ou correlator(es) para 
a consulta específica em causa.

Alteração 26
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para efetuarem as suas avaliações, os 
relatores baseiam-se na avaliação e nos 
recursos científicos dos organismos 
nacionais de autorização de introdução no 
mercado, competindo à Agência coordenar 
os recursos científicos existentes postos à 
sua disposição pelos Estados-Membros. 
Tendo isto em conta, e a fim de garantir 
recursos adequados para as avaliações 
científicas relacionadas com procedimentos 
de farmacovigilância à escala da União, a 
Agência deve remunerar os serviços de 
avaliação científica prestados pelos 
relatores nomeados pelos 
Estados-Membros como membros do 
Comité de Avaliação do Risco de 
Farmacovigilância referido no artigo 56.º, 
n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 ou, se for o caso, pelos 

(13) Para efetuarem as suas avaliações, os 
relatores baseiam-se na avaliação e nos 
recursos científicos dos organismos 
nacionais de autorização de introdução no 
mercado, competindo à Agência coordenar 
os recursos científicos existentes postos à 
sua disposição pelos Estados-Membros. 
Tendo isto em conta, e a fim de garantir 
recursos adequados para as avaliações 
científicas relacionadas com procedimentos 
de farmacovigilância à escala da União, a 
Agência deve remunerar os serviços de 
avaliação científica prestados pelos 
relatores nomeados pelos 
Estados-Membros como membros do 
Comité de Avaliação do Risco de 
Farmacovigilância referido no artigo 56.º, 
n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 ou, se for o caso, pelos 
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relatores do Grupo de Coordenação 
referido no artigo 27.º da Diretiva 
2001/83/CE. O nível de remuneração do 
trabalho realizado pelos referidos relatores 
deve basear-se em estimativas médias da 
carga de trabalho envolvida e deve ser 
tomado em conta ao fixar o nível das taxas 
aplicáveis aos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União.

relatores e correlatores do Grupo de 
Coordenação referido no artigo 27.º da 
Diretiva 2001/83/CE. O nível de 
remuneração do trabalho realizado pelos 
referidos relatores e correlatores deve 
basear-se em estimativas médias da carga 
de trabalho envolvida e deve ser tomado 
em conta ao fixar o nível das taxas 
aplicáveis aos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União.

Or. en

Alteração 27
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Se os titulares de autorizações de 
introdução no mercado demonstrarem 
que as receitas de um medicamento são 
iguais ou inferiores aos custos desse 
medicamento e que o medicamento tem 
grande valor terapêutico ou de 
diagnóstico, envolve novas substâncias ou 
novas indicações para substâncias já 
existentes ou que está relacionado com 
padrões de doenças graves que não 
tenham métodos de ensaio ou terapia, ou 
se o grupo-alvo for pequeno, as taxas 
devem estar sujeitas a uma redução.

Or. en

Alteração 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que pertençam à 
mesma empresa, ao mesmo grupo de 
empresas, que tenham celebrado acordos 
ou que exerçam práticas concertadas 
relativamente à colocação no mercado de 
um medicamento relevante devem ser 
considerados uma única entidade (ou 
seja, um «titular de autorização de 
introdução no mercado único»).

Or. en

Justificação

Os critérios relativos à definição de Titular de Autorização de Introdução no Mercado como 
«a mesma entidade» já se encontram definidos na Comunicação 98/C 229/03 da Comissão 
Europeia sobre procedimentos comunitários de autorização de introdução no mercado de 
medicamentos e também devem ser seguidos no que toca às taxas de farmacovigilância.

Alteração 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) De acordo com a política de apoio às 
pequenas e médias empresas desenvolvida 
pela União, devem ser aplicadas taxas 
reduzidas às pequenas e médias empresas 
na aceção da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão, de 6 de maio de 2003, 
relativa à definição de micro, pequenas e 
médias empresas18. Em consonância com 
essa política, as microempresas na aceção 
da referida recomendação devem ser 
isentadas de todas as taxas previstas no 
presente regulamento.

(15) De acordo com a política de apoio às 
pequenas e médias empresas desenvolvida 
pela União, devem ser aplicadas taxas 
reduzidas, deferimentos de pagamento de 
taxas e assistência administrativa às 
pequenas e médias empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas18. 
Em consonância com essa política, as 
microempresas na aceção da referida 
recomendação devem ser isentadas de 
todas as taxas previstas no presente 
regulamento.
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__________________ __________________
18 JO L 124 de 20.5.2003, p 36. 18 JO L 124 de 20.5.2003, p 36.

Or. en

Justificação

As taxas reduzidas, o deferimento do pagamento de taxas e a assistência administrativa já se 
encontram definidos no Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Alteração 30
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os medicamentos genéricos, os 
medicamentos autorizados ao abrigo das 
disposições relativas ao uso médico bem 
estabelecido, os medicamentos 
homeopáticos autorizados e os 
medicamentos à base de plantas 
autorizados devem ser objeto de uma taxa 
fixa anual reduzida, uma vez que estes 
medicamentos têm geralmente um perfil de 
segurança bem estabelecido. Porém, 
quando esses medicamentos estiverem 
abrangidos por um dos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União, a taxa 
deve ser cobrada na íntegra, tendo em 
conta o trabalho envolvido. Dado que a 
legislação em matéria de farmacovigilância 
incentiva a realização de estudos conjuntos 
de segurança após autorização, a taxa 
aplicável deve ser dividida entre os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado caso seja apresentado um estudo 
conjunto.

(16) Os medicamentos autorizados ao 
abrigo das disposições relativas ao uso 
médico bem estabelecido, os 
medicamentos homeopáticos autorizados e 
os medicamentos à base de plantas 
autorizados devem ser objeto de uma taxa 
fixa anual reduzida, uma vez que estes 
medicamentos têm geralmente um perfil de 
segurança bem estabelecido. Porém, 
quando esses medicamentos estiverem 
abrangidos por um dos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União, a taxa 
deve ser cobrada na íntegra, tendo em 
conta o trabalho envolvido. Dado que a 
legislação em matéria de farmacovigilância 
incentiva a realização de estudos conjuntos 
de segurança após autorização, a taxa 
aplicável deve ser dividida entre os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado caso seja apresentado um estudo 
conjunto.

Or. en

Justificação

O princípio de uma redução sistemática da taxa fixa anual para todos os medicamentos 
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genéricos não se justifica e, por conseguinte, esta redução é suprimida.

Alteração 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os medicamentos genéricos, os 
medicamentos autorizados ao abrigo das 
disposições relativas ao uso médico bem 
estabelecido, os medicamentos 
homeopáticos autorizados e os 
medicamentos à base de plantas 
autorizados devem ser objeto de uma taxa 
fixa anual reduzida, uma vez que estes 
medicamentos têm geralmente um perfil de 
segurança bem estabelecido. Porém,
quando esses medicamentos estiverem 
abrangidos por um dos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União, a taxa 
deve ser cobrada na íntegra, tendo em 
conta o trabalho envolvido. Dado que a 
legislação em matéria de farmacovigilância 
incentiva a realização de estudos conjuntos 
de segurança após autorização, a taxa 
aplicável deve ser dividida entre os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado caso seja apresentado um estudo 
conjunto.

(16) Os medicamentos genéricos, os 
medicamentos autorizados ao abrigo das 
disposições relativas ao uso médico bem 
estabelecido, os medicamentos autorizados 
na União durante, pelo menos, 10 anos, 
bem como os medicamentos homeopáticos 
e à base de plantas autorizados devem ser 
objeto de uma taxa fixa anual reduzida, 
uma vez que estes medicamentos têm 
geralmente um perfil de segurança bem 
estabelecido. Porém, quando esses 
medicamentos estiverem abrangidos por 
um dos procedimentos de 
farmacovigilância à escala da União, a taxa 
deve ser cobrada na íntegra, tendo em 
conta o trabalho envolvido. Dado que a 
legislação em matéria de farmacovigilância 
incentiva a realização de estudos conjuntos 
de segurança após autorização, a taxa 
aplicável deve ser dividida entre os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado caso seja apresentado um estudo 
conjunto.

Or. en

Alteração 32
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Para evitar que seja imposta à Agência 
uma carga de trabalho administrativo 
desproporcionada, as reduções e isenções 
previstas no presente regulamento devem 
aplicar-se com base numa declaração do 
titular da autorização de introdução no 
mercado, alegando ter direito a tais 
reduções ou isenções. Por conseguinte, a 
apresentação de informações incorretas 
deve ser desencorajada mediante uma 
majoração da taxa aplicável.

(18) Para evitar que seja imposta à Agência 
uma carga de trabalho administrativo 
desproporcionada, as reduções e isenções 
previstas no presente regulamento devem 
aplicar-se com base numa declaração do 
titular da autorização de introdução no 
mercado, alegando ter direito a tais 
reduções ou isenções, e cuja veracidade 
possa ser verificada pela Agência. Por 
conseguinte, a apresentação de 
informações incorretas deve ser 
firmemente evitada mediante uma 
majoração da taxa aplicável.

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem apresentar objetivamente à 
Agência todos os comprovativos em como têm direito a solicitar uma redução ou isenção da 
taxa de modo a que a Agência possa verificar a sua veracidade sempre que necessário.

Alteração 33
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os medicamentos homeopáticos e à 
base de plantas registados estão isentos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 14.º e como artigo 16.º-A da Diretiva 2001/83/CE, as atividades de 
farmacovigilância relativas a estes medicamentos são da competência dos Estados-Membros.
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Alteração 34
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento determina as 
atividades realizadas a nível da União pelas 
quais são devidas taxas, os montantes e as 
regras de pagamento dessas taxas, bem 
como o nível de remuneração dos relatores.

2. O presente regulamento determina as 
atividades de farmacovigilância realizadas 
a nível da União pelas quais são devidas 
taxas, os montantes e as regras de 
pagamento dessas taxas, bem como o nível 
de remuneração da Agência, dos relatores 
e dos correlatores.

Or. en

Alteração 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros não podem 
impor taxas relativas às atividades de 
farmacovigilância que já são abrangidas 
pelo presente regulamento.

Or. fr

Justificação

É conveniente separar claramente as taxas pagas aos Estados-Membros das que são pagas à 
Agência Europeia de Medicamentos.

Alteração 36
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. «Unidade de faturação», cada entrada 
individual constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, baseada 
em informações da lista de todos os 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União referida no 
artigo 57.º, n.º 2, do mesmo regulamento;

1. «Unidade de faturação», uma unidade 
definida pelos seguintes dados fixados a 
partir da informação sobre os 
medicamentos constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004:

a) Titular da autorização de introdução 
no mercado;
b) País onde a autorização de introdução 
no mercado é válida;
c) Substância(s) ativa(s);
d) Forma farmacêutica;

Or. en

Justificação

O nome do medicamento (incluído na alteração 6 do relator) contém frequentemente a 
dosagem; como tal, suprimir aqui o nome do medicamento evita que o mesmo produto seja 
faturado várias vezes aos titulares de autorizações de introdução no mercado.

Alteração 37
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Unidade de faturação», cada entrada 
individual constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, baseada 
em informações da lista de todos os 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União referida no 
artigo 57.º, n.º 2, do mesmo regulamento;

1. «Unidade de faturação», uma unidade 
definida pelos seguintes dados fixados a 
partir da informação sobre os 
medicamentos constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004:

a) Titular da autorização de introdução 
no mercado;



PE523.004v01-00 22/66 AM\1009213PT.doc

PT

b) País da autorização;
c) Substância(s) ativa(s);
d) Forma farmacêutica;

Or. en

Justificação

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Alteração 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Unidade de faturação», cada entrada 
individual constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, baseada 
em informações da lista de todos os 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União referida no 
artigo 57.º, n.º 2, do mesmo regulamento;

1. «Unidade de faturação», uma unidade 
definida pelos seguintes dados fixados a 
partir da informação sobre os 
medicamentos constante da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004:

a) Titular da autorização de introdução 
no mercado;
b) País onde a autorização de introdução 
no mercado é válida;
c) Substância(s) ativa(s);
d) Forma farmacêutica;

Or. en
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Justificação

A «unidade de faturação» deve ser definida a nível da forma farmacêutica. De modo a 
garantir a coerência no número de registos, a definição deve excluir o «nome do 
medicamento». Desta forma, evitam-se problemas relativos à atribuição de nomes diferentes 
aos medicamentos.

Alteração 39
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a Agência cobrar uma taxa 
em conformidade com o n.º 1, alínea a), 
deve remunerar o relator do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
nomeado pelo Estado-Membro ou o relator 
do Grupo de Coordenação (seguidamente 
designado «relator») pelo trabalho que este 
efetue para a Agência ou para o Grupo de 
Coordenação. Essa remuneração deve ser 
paga em conformidade com o artigo 9.º

2. Sempre que a Agência cobrar uma taxa 
em conformidade com o n.º 1, alínea a),
deve remunerar o relator e o correlator do 
Comité de Avaliação do Risco de 
Farmacovigilância nomeado pelo Estado-
Membro ou o Estado-Membro que atua 
como relator do Grupo de Coordenação 
(seguidamente designado «relator») pelo 
trabalho que este efetue para a Agência ou 
para o Grupo de Coordenação. Essa 
remuneração deve ser paga ao Estado-
Membro que nomeia ou que atua como 
relator ou correlator em conformidade 
com o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

No Grupo de Coordenação encontra-se o Estado-Membro que atua como relator ou 
correlator. Em qualquer caso, a remuneração deve ser paga ao Estado-Membro, dado que o 
relator e o correlator trabalham sempre integrados numa equipa de avaliadores do Estado-
Membro. Obviamente, a remuneração permite ao Estado-Membro efetuar o trabalho de 
farmacovigilância. Na verdade, a taxa é recebida quando o relatório de avaliação é entregue.

Alteração 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 com 
critérios de avaliação em conformidade 
com o anexo I da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

A Agência é uma entidade europeia internacional. A Agência tem uma base jurídica para 
avaliar os relatórios periódicos atualizados de segurança quando os critérios técnicos 
relevantes estão em vigor em toda a UE.

Alteração 41
Alojz Peterle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 com 
critérios de avaliação em conformidade 
com o anexo I da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Alteração 42
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos nos 
artigos 107.º-E e 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE e no artigo 28.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 com 
critérios de avaliação em conformidade 
com o anexo I da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que a Agência só tem uma base jurídica para avaliar os relatórios 
periódicos atualizados de segurança quando os critérios técnicos relevantes estão em vigor 
em toda a UE.

Alteração 43
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Devem ser aplicadas taxas reduzidas, 
como previsto na parte I do anexo, em 
relação aos medicamentos homeopáticos 
tal como definidos no artigo 1.º, n.º 5, da 
Diretiva 2001/83/CE e aos medicamentos 
à base de plantas tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios estabelecidos na Exposição de Motivos da proposta, 
nomeadamente o da equidade, o da adequação da relação entre o trabalho realizado e o tipo 
e nível de taxas e o da proporcionalidade, mas também com o da simplicidade e da 
exequibilidade para a categoria de medicamento dos medicamentos homeopáticos, as taxas 
dos PSUR devem em geral ser reduzidas para 10 % da taxa geral por PSUR.
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Alteração 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante da taxa é estabelecido na 
parte I do anexo.

2. O montante da taxa é estabelecido na 
parte I do anexo. A Agência deve definir 3 
categorias de avaliações de PSUR que 
reflitam a carga de trabalho.

Or. en

Justificação

Uma única taxa de avaliação para os PSUR – totalmente independente da carga de trabalho 
envolvida – é inadequada. Mas, no caso concreto, seria adequado separar as substâncias 
ativas relevantes em 3 categorias para avaliação dos PSUR, dependendo da carga de 
trabalho envolvida para a avaliação – e com taxas diferenciadas. Seria uma abordagem 
equilibrada entre, por um lado, um método normalizado como pré-requisito e, por outro, 
evitar um tratamento desigual.

Alteração 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a obrigação de apresentar um 
relatório periódico atualizado de segurança 
no contexto dos procedimentos referidos 
no n.º 1 incida sobre um único titular de 
uma autorização de introdução no 
mercado, a Agência deve cobrar a esse 
titular o montante total da taxa aplicável.

3. Quando a obrigação de apresentar um 
relatório periódico atualizado de segurança 
no contexto dos procedimentos referidos 
no n.º 1 incida sobre um único titular de 
uma autorização de introdução no 
mercado, a Agência deve cobrar a esse 
titular o montante total da taxa aplicável.
Contudo, em caso de grandes 
dificuldades, por exemplo por razões 
económicas relacionadas com o 
medicamente em causa, é aplicável um 
limite máximo da taxa.
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Or. en

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, está planeada uma taxa baseada nos procedimentos 
para as avaliações do PSUR: 19 500 euros por substância ativa. Em alguns casos, quando 
apenas um titular da autorização de introdução no mercado é afetado, esta taxa poderia ser 
injustificadamente elevada, especialmente em casos de grandes dificuldades. Esses casos 
podem ocorrer quando, entre outros, o volume de negócios anual relativo ao medicamento 
em causa é baixo, podendo os custos adicionais conduzir a uma situação em que se teria de 
desistir da autorização de introdução no mercado por razões económicas.

Alteração 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a obrigação de apresentar um 
relatório periódico atualizado de segurança 
no contexto dos procedimentos referidos 
no n.º 1 incida sobre um único titular de 
uma autorização de introdução no 
mercado, a Agência deve cobrar a esse 
titular o montante total da taxa aplicável.

3. Quando a obrigação de apresentar um 
relatório periódico atualizado de segurança 
no contexto dos procedimentos referidos 
no n.º 1 incida sobre um único titular de 
uma autorização de introdução no 
mercado, a Agência deve cobrar a esse 
titular o montante total da taxa aplicável. A 
Agência, em circunstâncias excecionais, 
pode autorizar a negociação da 
regularização do montante de modo a 
ajudar o titular da autorização de 
introdução no mercado a pagar a taxa 
aplicável.

Or. en

Justificação

Esta disposição pode, por exemplo, ajudar os antigos produtos farmacêuticos, que em muitos 
casos são produzidos por um único titular da autorização de introdução no mercado, e 
quando o titular da autorização de introdução no mercado demonstrar que os lucros de um 
medicamente específico não são suficientes para pagar as referidas taxas.

Alteração 47
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se o titular da autorização de 
introdução no mercado não esperar um 
benefício económico em relação à taxa e 
se:
a) existir interesse público na 
comercialização do produto devido às 
suas indicações terapêuticas, ou
b) o grupo-alvo do medicamento for 
reduzido,
o montante a pagar deve ser reduzido 
mediante uma requisição por parte do 
titular da autorização de introdução no 
mercado tal como definido no anexo, 
parte I, n.º 2, parágrafo 2.

Or. en

Alteração 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado a quem são 
cobradas taxas nos termos no presente 
artigo devem estar isentos de quaisquer 
outras taxas cobradas por uma autoridade 
competente pela avaliação referida no 
n.º 1, incluindo, entre outros, taxas 
cobradas por variações apresentadas em 
conformidade com os artigos 107-G, n.os 2 
e 4, da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en
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Justificação

As variações que sejam uma consequência da avaliação do PSUR devem ser encaradas como 
parte integrante de todo o processo de avaliação e não devem ser cobradas adicionalmente a 
nível nacional, uma vez que não é necessária uma segunda avaliação científica.

Alteração 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar uma taxa 
relativamente aos estudos de segurança 
após autorização referidos no artigo 21.º-A, 
alínea b), ou no artigo 22.º-A, n.º 1, alínea 
a), da Diretiva 2001/83/CE e no artigo 9.º, 
n.º 4, alínea c-B), ou no artigo 10.º-A, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, pela avaliação desses estudos 
efetuada ao abrigo dos artigos 107.º-N a 
107.º-Q da Diretiva 2001/83/CE e do 
artigo 28.º-B do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

1. A Agência deve cobrar uma taxa 
relativamente aos estudos de segurança 
após autorização referidos no artigo 21.º-A, 
alínea b), ou no artigo 22.º-A, n.º 1, alínea 
a), da Diretiva 2001/83/CE e no artigo 9.º, 
n.º 4, alínea c-B), ou no artigo 10.º-A, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, que foram realizados em 
mais do que um Estado-Membro pela 
avaliação desses estudos efetuada ao abrigo 
dos artigos 107.º-N a 107.º-Q da Diretiva 
2001/83/CE e do artigo 28.º-B do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 107.º-N, n.º 1, da Diretiva 2001/83/CE que prevê uma isenção 
para estudos a realizar por um Estado-Membro.

Alteração 50
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o titular da autorização de 
introdução no mercado não esperar um 
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benefício económico em relação à taxa e 
se:
a) existir interesse público na 
comercialização do produto devido às 
suas indicações terapêuticas, ou
b) o grupo-alvo do medicamento for 
reduzido,
 o montante a pagar deve ser reduzido 
mediante uma requisição por parte do 
titular da autorização de introdução no 
mercado tal como definido no anexo, 
parte II, n.º 2, parágrafo 2.

Or. en

Alteração 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado aos quais seja 
cobrada uma taxa ao abrigo do presente 
artigo ficam isentos de quaisquer outras 
taxas cobradas por uma autoridade 
competente pela apresentação dos estudos 
referidos no n.º 1.

6. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado aos quais seja 
cobrada uma taxa ao abrigo do presente 
artigo ficam isentos de quaisquer outras 
taxas cobradas por uma autoridade 
competente pela apresentação dos estudos 
referidos no n.º 1, incluindo, entre outros, 
taxas cobradas por variações 
apresentadas em conformidade com os 
artigos 107-P, n.º 2, e 107.º-Q, n.º 2, da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

As variações que são uma consequência da avaliação do PASS devem ser encaradas como 
parte integrante de todo o processo de avaliação e não devem ser cobradas adicionalmente a 
nível nacional, uma vez que não é necessária uma segunda avaliação científica.
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Alteração 52
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação realizada no contexto de um 
procedimento iniciado em resultado da 
avaliação de dados de farmacovigilância 
em aplicação dos artigos 107.º-I a 107.º-K 
da Diretiva 2001/83/CE, ao abrigo do
artigo 31.º, n.º 1, segundo parágrafo, dessa 
diretiva ou do artigo 20.º, n.º 8, do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

1. A Agência deve cobrar uma taxa pela 
avaliação realizada no contexto de um 
procedimento iniciado em resultado da 
avaliação de dados de farmacovigilância 
em aplicação dos artigos 107.º-I a 107.º-K 
da Diretiva 2001/83/CE. Os custos 
decorrentes dos procedimentos referidos 
no artigo 31.º, n.º 1, segundo parágrafo, da 
Diretiva 2001/83/CE ou no artigo 20.º, 
n.º 8, do Regulamento (CE) n.º 726/2004
devem incluir uma participação do 
Estado-Membro que solicita a consulta.

Or. en

Justificação

Garantir a segurança farmacológica através de atividades de farmacovigilância também é 
uma responsabilidade inerente à saúde pública. Por conseguinte, os Estados-Membros devem 
igualmente contribuir financeiramente de forma parcial. Contudo, esta contribuição limitada 
dos Estados-Membros e da UE não deve impedir a comunicação de sinais e as necessárias 
consultas. Como tal, a participação de um Estado-Membro não é necessária em casos de 
procedimentos urgentes da União (referidos no artigo 107.º-I a 107.º-G da Diretiva 
2001/83/CE).

Alteração 53
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se o titular da autorização de 
introdução no mercado não esperar um 
benefício económico em relação à taxa e 
se:
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a) existir interesse público na 
comercialização do produto devido às 
suas indicações terapêuticas, ou
b) o grupo-alvo do medicamento for 
reduzido,
o montante a pagar deve ser reduzido 
mediante uma requisição por parte do 
titular da autorização de introdução no 
mercado tal como definido no anexo, 
parte III, n.º 2, parágrafo 2.

Or. en

Alteração 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os titulares das autorizações de 
introdução no mercado a quem são 
cobradas taxas nos termos no presente 
artigo devem estar isentos de quaisquer 
outras taxas cobradas por uma autoridade 
competente pela avaliação referida no 
n.º 1, incluindo, entre outros, taxas 
cobradas por variações apresentadas em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 3, e o 
artigo 35.º, da Diretiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

As variações que são uma consequência de uma consulta de avaliação devem ser encaradas 
como parte integrante de todo o processo de avaliação e não devem ser cobradas 
adicionalmente a nível nacional, uma vez que não é necessária uma segunda avaliação 
científica.

Alteração 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar, uma vez por 
ano, uma taxa fixa em conformidade com 
o disposto na parte IV do anexo para as 
suas atividades de farmacovigilância 
relativas aos sistemas informáticos 
previstos nos artigos 24.º, 25.º-A e 26.º e 
no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, ao 
rastreio da literatura médica selecionada 
previsto no artigo 27.º do mesmo 
regulamento e à deteção de sinais prevista 
no seu artigo 28.º-A.

1. A Agência deve cobrar uma taxa fixa em 
conformidade com o disposto na parte IV 
do anexo para as suas atividades de 
farmacovigilância relativas aos sistemas 
informáticos previstos nos artigos 24.º, 
25.º-A e 26.º e no artigo 57.º, n.º 1, alínea 
l), do Regulamento (CE) n.º 726/2004, ao 
rastreio da literatura médica selecionada 
previsto no artigo 27.º do mesmo 
regulamento e à deteção de sinais prevista 
no seu artigo 28.º-A.

Or. en

Justificação

A base de dados só será criada uma vez. Posteriormente, prevê-se a adoção do novo 
regulamento.

Alteração 56
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o titular da autorização de 
introdução no mercado não esperar um 
benefício económico em relação à taxa e 
se:
a) existir interesse público na 
comercialização do produto devido às 
suas indicações terapêuticas, ou
b) o grupo-alvo do medicamento for 
reduzido,
o montante a pagar deve ser reduzido 
mediante uma requisição por parte do 
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titular da autorização de introdução no 
mercado tal como definido no anexo, 
parte IV, n.º 2, parágrafo 2.

Or. en

Alteração 57
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos medicamentos referidos no 
artigo 10.º, n.º 1, e no artigo 10.º-A da 
Diretiva 2001/83/CE, bem como aos 
medicamentos homeopáticos autorizados e
aos medicamentos à base de plantas 
autorizados, tal como definidos, 
respetivamente, no artigo 1.º, n.º 5, e no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 
reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo.

5. Aos medicamentos referidos no 
artigo 10.º, n.º 1, e no artigo 10.º-A da 
Diretiva 2001/83/CE, bem como aos 
medicamentos à base de plantas 
autorizados, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 
reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo. No que se refere aos 
medicamentos homeopáticos, tal como 
definidos no artigo 1.º, n.º 5, da Diretiva 
2001/83/CE, não deve ser aplicada 
qualquer taxa.

Or. en

Justificação

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Alteração 58
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos medicamentos referidos no 
artigo 10.º, n.º 1, e no artigo 10.º-A da 
Diretiva 2001/83/CE, bem como aos 
medicamentos homeopáticos autorizados e 
aos medicamentos à base de plantas 
autorizados, tal como definidos, 
respetivamente, no artigo 1.º, n.º 5, e no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 
reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo.

5. Aos medicamentos referidos no 
artigo 10.º-A da Diretiva 2001/83/CE, bem 
como aos medicamentos homeopáticos 
autorizados e aos medicamentos à base de 
plantas autorizados, tal como definidos, 
respetivamente, no artigo 1.º, n.º 5, e no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 
reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo.

Or. en

Justificação

O princípio de uma redução sistemática da taxa fixa anual para todos os medicamentos 
genéricos não se justifica e, por conseguinte, esta redução é suprimida.

Alteração 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos medicamentos referidos no 
artigo 10.º, n.º 1, e no artigo 10.º-A da 
Diretiva 2001/83/CE, bem como aos 
medicamentos homeopáticos autorizados e 
aos medicamentos à base de plantas 
autorizados, tal como definidos, 
respetivamente, no artigo 1.º, n.º 5, e no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 
reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo.

5. Aos medicamentos genéricos referidos 
no artigo 10.º, n.º 1, e aos medicamentos 
autorizados nos termos das disposições 
relativas ao uso médico bem estabelecido 
referidos no artigo 10.º-A da Diretiva 
2001/83/CE, bem como a todos os 
medicamentos autorizados na 
Comunidade durante, pelo menos, 10 
anos e aos medicamentos homeopáticos 
autorizados e aos medicamentos à base de 
plantas autorizados, tal como definidos, 
respetivamente, no artigo 1.º, n.º 5, e no 
artigo 1.º, n.º 30, da Diretiva 2001/83/CE, 
deve ser aplicada uma taxa fixa anual 



PE523.004v01-00 36/66 AM\1009213PT.doc

PT

reduzida, em conformidade com o disposto 
na parte IV do anexo

Or. en

Justificação

Para criar condições equitativas, a taxa anual reduzida deve aplicar-se a medicamentos com 
um «perfil de segurança bem estabelecido».

Alteração 60
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Agência deve cobrar a taxa fixa anual 
mediante a emissão de faturas aos titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
o mais tardar em 31 de janeiro de cada ano 
civil, relativamente a esse ano civil. As 
taxas devidas ao abrigo do presente 
artigo devem ser pagas no prazo de 30 dias 
civis a contar da data de receção da fatura 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado.

7. A Agência deve cobrar a taxa fixa anual 
mediante a emissão de faturas aos titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
o mais tardar em 31 de janeiro de cada ano 
civil, relativamente a esse ano civil. As 
taxas devidas ao abrigo do presente 
artigo devem ser pagas no prazo definido 
na Diretiva 2011/7/CE a contar da data de 
receção da fatura pelo titular da 
autorização de introdução no mercado ou, 
em circunstâncias excecionais, num prazo 
acordado de forma independente entre a 
Agência e o titular da autorização de 
introdução no mercado.

Or. en

Justificação

O prazo para o titular da autorização de introdução no mercado pagar a taxa fixa deve estar 
em conformidade com a Diretiva 2011/7/CE, que determina 30 dias civis ou 60 dias civis em 
circunstâncias excecionais justificadas. Contudo, deve ser possível alguma flexibilidade 
adicional neste processo caso exista um prazo acordado de forma independente entre a 
agência e o titular da autorização de introdução no mercado. Isto pode ajudar as empresas 
relativamente aos fluxos de caixa durante o atual clima económico.
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Alteração 61
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que aleguem ter 
direito a uma taxa fixa anual reduzida ao 
abrigo do artigo 7.º, n.º 5, devem 
apresentar à Agência uma declaração para 
esse efeito. A Agência deve aplicar a 
redução com base nessa declaração se 
estiverem reunidas as condições exigidas. 
Se a declaração for feita pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
após a receção da fatura da Agência, deve 
ser apresentada no prazo de 30 dias civis a 
contar da receção dessa fatura.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que aleguem ter 
direito a uma taxa fixa anual reduzida ao 
abrigo do artigo 7.º, n.º 5, devem 
apresentar à Agência uma declaração para 
esse efeito. A Agência deve aplicar a 
redução com base nessa declaração se 
estiverem reunidas as condições exigidas. 
Se a declaração for feita pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
após a receção da fatura da Agência, deve 
ser apresentada no prazo de 30 dias civis a 
contar da receção dessa fatura. Para efeitos 
do presente número, a Comissão deve 
publicar orientações sobre como deve ser 
formulada esta declaração por parte do 
titular da autorização de introdução no 
mercado.

Or. en

Alteração 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que aleguem ter 
direito a uma taxa fixa anual reduzida ao 
abrigo do artigo 7.º, n.º 5, devem 
apresentar à Agência uma declaração para 
esse efeito. A Agência deve aplicar a 
redução com base nessa declaração se 
estiverem reunidas as condições exigidas. 
Se a declaração for feita pelos titulares de 

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que aleguem ter 
direito a uma taxa fixa anual reduzida ao 
abrigo do artigo 7.º, n.º 5, devem 
apresentar à Agência uma declaração para 
esse efeito; a Comissão deve publicar 
orientações sobre como deve ser 
formulada esta declaração por parte do 
titular da autorização de introdução no 
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autorizações de introdução no mercado 
após a receção da fatura da Agência, deve 
ser apresentada no prazo de 30 dias civis a 
contar da receção dessa fatura.

mercado. A Agência deve aplicar a 
redução com base nessa declaração se 
estiverem reunidas as condições exigidas,
se a declaração for feita pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
após a receção da fatura da Agência, deve 
ser apresentada no prazo de 30 dias civis a 
contar da receção dessa fatura.

Or. en

Justificação

Para garantir a segurança jurídica e a transparência, a Comissão deve publicar orientações 
claras sobre como deve o titular da autorização de introdução no mercado apresentar a sua 
própria declaração quando solicita a redução da taxa fixa anual nos termos do artigo 7.º, 
n.º 5.

Alteração 63
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência pode solicitar, a qualquer 
momento, prova do cumprimento das 
condições exigidas para uma redução ou 
isenção das taxas. Nesse caso, o titular de 
autorização de introdução no mercado que 
alegue ter direito a uma redução ou isenção 
ao abrigo do presente regulamento deve 
apresentar à Agência as informações 
necessárias para demonstrar que cumpre as 
condições pertinentes.

4. A Agência pode solicitar, a qualquer 
momento, prova do cumprimento das 
condições exigidas para uma redução ou 
isenção das taxas. Nesse caso, o titular de 
autorização de introdução no mercado que 
alegue ter direito a uma redução ou isenção 
ao abrigo do presente regulamento deve 
apresentar à Agência as informações 
necessárias para demonstrar que cumpre as 
condições pertinentes, para que esta 
última possa verificar o cumprimento 
dessas condições.

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem apresentar objetivamente à 
Agência todos os comprovativos em como têm direito a solicitar uma redução ou isenção da 
taxa de modo a que a Agência possa aferir a sua veracidade sempre que necessário.



AM\1009213PT.doc 39/66 PE523.004v01-00

PT

Alteração 64
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Agência pode solicitar, a qualquer 
momento, prova do cumprimento das 
condições exigidas para uma redução ou 
isenção das taxas. Nesse caso, o titular de 
autorização de introdução no mercado que 
alegue ter direito a uma redução ou isenção 
ao abrigo do presente regulamento deve 
apresentar à Agência as informações 
necessárias para demonstrar que cumpre as 
condições pertinentes.

4. A Agência pode solicitar, a qualquer 
momento, prova do cumprimento das 
condições exigidas para uma redução ou 
isenção das taxas. Nesse caso, o titular de 
autorização de introdução no mercado que 
alegue ter direito a uma redução ou isenção 
ao abrigo do presente regulamento deve 
apresentar à Agência as informações 
necessárias para demonstrar que cumpre as 
condições pertinentes, no prazo de sete 
dias civis a contar da receção do pedido 
da Agência.

Or. en

Justificação

Deve ser fixado um prazo para esta demonstração.

Alteração 65
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante da 
taxa estabelecido no anexo é majorado em 
10 % e a Agência deve cobrar o montante 
total aplicável após majoração ou, se for o 

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante da 
taxa estabelecido no anexo é majorado em 
20 % e a Agência deve cobrar o montante 
total aplicável após majoração ou, se for o 
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caso, o saldo em dívida em relação a este 
montante.

caso, o saldo em dívida em relação a este 
montante.

Or. en

Justificação

A solicitação da redução ou de uma isenção das taxas pressupõe uma investigação rigorosa 
por parte do titular da autorização de introdução no mercado de que previu os motivos para 
essa redução ou isenção.

Alteração 66
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante da 
taxa estabelecido no anexo é majorado em 
10 % e a Agência deve cobrar o montante 
total aplicável após majoração ou, se for o 
caso, o saldo em dívida em relação a este 
montante.

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante total
da taxa estabelecido no anexo é então 
aplicável;

Or. en

Justificação

Caso não se consiga demonstrar o direito a uma redução da taxa estabelecida, o aumento da 
taxa como penalização seria desproporcionalmente elevado - potencialmente milhares de 
euros - para as empresas. Não há necessidade de estabelecer uma penalização tão elevada, 
quando a aplicação da taxa base original é suficiente.

Alteração 67
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante da 
taxa estabelecido no anexo é majorado em 
10 % e a Agência deve cobrar o montante 
total aplicável após majoração ou, se for o 
caso, o saldo em dívida em relação a este 
montante.

5. Se o titular de autorização de introdução 
no mercado que alegue ou tenha alegado 
ter direito a uma redução ou isenção das 
taxas ao abrigo do presente regulamento 
não conseguir demonstrar que tem direito a 
essa redução ou isenção, o montante da 
taxa estabelecido no anexo é majorado em 
50 % e a Agência deve cobrar o montante 
total aplicável após majoração ou, se for o 
caso, o saldo em dívida em relação a este 
montante.

Or. en

Justificação

Para serem eficientes, as medidas contra a apresentação de informação incorreta devem ser 
duras.

Alteração 68
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator no âmbito da 
avaliação dos relatórios periódicos 
atualizados de segurança referidos no 
artigo 4.º;

c) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator ou correlator no 
âmbito da avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança 
referidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 69
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um representante no Grupo de 
Coordenação que atue como relator no 
contexto da avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança 
referidos no artigo 4.º;

c) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um representante no Grupo de 
Coordenação que atue como relator ou 
correlator no contexto da avaliação dos 
relatórios periódicos atualizados de 
segurança referidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 70
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator no âmbito da 
avaliação dos estudos de segurança após 
autorização referidos no artigo 5.º;

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator ou correlator no 
âmbito da avaliação dos estudos de 
segurança após autorização referidos no 
artigo 5.º;

Or. en

Alteração 71
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
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que atue como relator no âmbito das 
consultas referidas no artigo 6.º

que atue como relator no âmbito das 
consultas referidas no artigo 6.º Nesse 
caso, o(s) Estado(s)-Membro(s) que 
solicita(m) a consulta deve(m) fornecer 
todos os dados necessários sobre os sinais, 
mas não deve(m) ser escolhido(s) como 
relator(es) ou correlator(es) para essa 
consulta. 

Or. en

Justificação

De modo a garantir que as únicas razões que levam à solicitação de consultas são questões 
ligadas à segurança dos doentes, à qualidade, ao fabrico ou à eficácia, bem como para evitar 
a impressão de um possível conflito de interesses, o(s) Estados-Membro(s) que solicita(m) 
uma consulta específica não deve(m) ser escolhido(s) como relator(es) ou correlator(es) para 
a consulta específica em causa.

Alteração 72
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator no âmbito das 
consultas referidas no artigo 6.º

d) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 
Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator no âmbito das 
consultas referidas no artigo 6.º Quando 
um Estado-Membro inicia 
voluntariamente uma consulta e é 
nomeado relator ou correlator, esse 
Estado-Membro deve apenas receber 
50 % da respetiva remuneração.

Or. en

Justificação

Quando um Estado-Membro opta por solicitar uma consulta, pode ser nomeado relator ou 
correlator, mas deve contribuir financeiramente para cobrir o custo da consulta, de modo a 
evitar quaisquer conflitos de interesse.
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Alteração 73
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando o Comité de Avaliação do Risco 
de Farmacovigilância ou o Grupo de 
Coordenação decidirem nomear um 
correlator, a remuneração deve ser dividida 
entre o relator e o correlator.

Quando o Comité de Avaliação do Risco 
de Farmacovigilância ou o Grupo de 
Coordenação decidirem nomear um 
correlator, a remuneração deve ser dividida 
entre o relator e o correlator, com base em 
faturas claras e transparentes, que 
indiquem com rigor o número de horas de 
trabalho despendidas em cada parte da 
avaliação pelo relator e pelo correlator, 
bem como os respetivos custos. Este 
montante de horas deve ser apresentado 
de forma compreensível, justificada e 
comprovável.

Or. en

Justificação

Os custos pormenorizados referentes aos serviços dos relatores e correlatores devem ser 
apresentados com clareza nas faturas enviadas para a Agência.

Alteração 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A remuneração prevista no n.º 1 só pode 
ser paga depois de o relatório final de 
avaliação destinado a uma recomendação a 
adotar pelo Comité de Avaliação do Risco 
de Farmacovigilância ter sido 
disponibilizado à Agência.

3. A remuneração prevista no n.º 1 só pode 
ser paga depois de o relatório final de 
avaliação destinado a uma recomendação a 
adotar pelo Comité de Avaliação do Risco 
de Farmacovigilância ter sido 
disponibilizado à Agência. Este relatório 
deve ser apresentado numa versão 
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totalmente traduzida de modo fidedigno 
para a língua de trabalho da Agência.

Or. en

Justificação

Os relatores e correlatores são responsáveis por apresentar o seu relatório numa versão 
totalmente traduzida para a língua de trabalho da Agência. Se os relatores e correlatores 
apresentarem um relatório somente na sua própria língua ou numa versão mal traduzida da 
mesma, e se a Agência tiver de, subsequentemente, trabalhar nessa tradução, a taxa deve ser 
diferente.

Alteração 75
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A remuneração deve ser paga em 
conformidade com o contrato escrito 
referido no artigo 62.º, n.º 3, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004. Os eventuais encargos 
bancários decorrentes do pagamento dessa 
remuneração ficam a cargo da Agência.

5. A remuneração deve ser paga em 
conformidade com o contrato escrito 
referido no artigo 62.º, n.º 3, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 e dentro do prazo definido na 
Diretiva 2011/7/CE. Os eventuais encargos 
bancários decorrentes do pagamento dessa 
remuneração ficam a cargo da Agência.

Or. en

Justificação

O prazo para a Agência pagar ao Estado-Membro relator deve estar em conformidade com a 
Diretiva 2011/7/CE, que determina 30 dias civis ou 60 dias civis em circunstâncias 
excecionais justificadas.

Alteração 76
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se não conseguir determinar a finalidade 
de um pagamento, a Agência deve 
estabelecer um prazo para que o titular da 
autorização de introdução no mercado lhe 
comunique, por escrito, a finalidade do 
pagamento em causa. Se a Agência não 
receber essa comunicação até ao termo do 
prazo fixado, o pagamento deve ser 
considerado inválido e o montante em 
causa deve ser reembolsado ao titular da 
autorização de introdução no mercado.

2. Se não conseguir determinar a finalidade 
de um pagamento e comunicá-la por 
escrito à Agência no prazo de 30 dias, o 
pagamento deve ser considerado inválido e 
o montante em causa deve ser reembolsado 
ao titular da autorização de introdução no 
mercado.

Or. en

Justificação

Os prazos para fornecer informações pormenorizadas acerca da finalidade de um pagamento 
específico já devem estar claramente definidos na legislação, de modo a evitar encargos 
administrativos adicionais para a Agência.

Alteração 77
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Ao apresentar o mapa previsional de 
receitas e despesas globais para o exercício 
seguinte, em conformidade com o 
artigo 67.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, a Agência deve incluir 
informações pormenorizadas sobre as 
receitas provenientes de taxas relativas a 
atividades de farmacovigilância. Essas 
informações devem estabelecer a 
distinção entre a taxa fixa anual e as 
taxas relativas a cada um dos 
procedimentos referidos no artigo 3.º, 
alínea a). A Agência deve fornecer 
igualmente informações analíticas 
específicas sobre as suas receitas e 

Ao apresentar o mapa previsional de 
receitas e despesas globais para o exercício 
seguinte, em conformidade com o 
artigo 67.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, a Agência deve incluir 
informações pormenorizadas sobre as 
receitas provenientes de taxas relativas a 
atividades de farmacovigilância, que 
deverão basear-se no número de entradas 
que constituem unidades de faturação na 
base de dados. A Agência deve fornecer 
igualmente informações analíticas 
específicas sobre as suas receitas e 
despesas relacionadas com atividades de 
farmacovigilância, estabelecendo a 
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despesas relacionadas com atividades de 
farmacovigilância, estabelecendo a 
distinção entre a taxa fixa anual e cada uma 
das taxas relativas aos procedimentos 
referidos no artigo 3.º, alínea a).

distinção entre a taxa fixa anual e cada uma 
das taxas relativas aos procedimentos 
referidos no artigo 3.º, alínea a).

Or. en

Justificação

De modo a prever e calcular com rigor o orçamento total é aconselhável associar a sua 
dimensão somente à taxa fixa anual. Isto também permite aos Estados-Membros relatores 
receberem uma parte maior do montante de taxas para procedimentos.

Alteração 78
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer anualmente à Comissão e ao 
Conselho de Administração informações 
sobre os elementos suscetíveis de ter 
incidência nos custos que devem ser 
cobertos pelas taxas previstas no presente 
regulamento. Essas informações devem 
incluir uma discriminação dos custos 
relativos ao ano precedente e uma previsão 
para o ano seguinte. O diretor executivo da 
Agência deve igualmente disponibilizar à 
Comissão e ao Conselho de Administração, 
uma vez por ano, as informações sobre o 
desempenho definidas na parte V do anexo, 
com base nos indicadores de desempenho 
referidos no n.º 3.

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer anualmente à Comissão, ao 
Conselho de Administração, ao Tribunal 
de Contas e aos Estados-Membros
informações sobre os elementos suscetíveis 
de ter incidência nos custos que devem ser 
cobertos pelas taxas previstas no presente 
regulamento. Essas informações devem 
incluir uma discriminação dos custos 
relativos ao ano precedente e uma previsão 
para o ano seguinte. O diretor executivo da 
Agência deve igualmente publicar 
abertamente estas informações gerais no 
seu relatório público anual. O diretor 
executivo da Agência deve igualmente
disponibilizar à Comissão e ao Conselho 
de Administração, uma vez por ano, as 
informações sobre o desempenho definidas 
na parte V do anexo, com base nos 
indicadores de desempenho referidos no 
n.º 3.

Or. en
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Justificação

É importante que exista transparência e abertura no processo relativo às taxas com vista a 
evitar e pôr em causa irregularidades financeiras nas contas, bem como a ajudar as 
empresas a apresentarem recursos que envolvam queixas legítimas relativas a custos 
existentes ou a orçamentarem corretamente quaisquer custos futuros.

Alteração 79
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer anualmente à Comissão e ao 
Conselho de Administração informações 
sobre os elementos suscetíveis de ter 
incidência nos custos que devem ser 
cobertos pelas taxas previstas no presente 
regulamento. Essas informações devem 
incluir uma discriminação dos custos 
relativos ao ano precedente e uma previsão 
para o ano seguinte. O diretor executivo da 
Agência deve igualmente disponibilizar à 
Comissão e ao Conselho de Administração, 
uma vez por ano, as informações sobre o 
desempenho definidas na parte V do anexo, 
com base nos indicadores de desempenho 
referidos no n.º 3.

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer num relatório anual a entregar 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu, ao Tribunal de Contas e aos 
Estados Membros, de acordo com o 
artigo 65.º, n.º 10, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, informações sobre os 
elementos suscetíveis de ter incidência nos 
custos que devem ser cobertos pelas taxas 
previstas no presente regulamento. Essas 
informações devem incluir uma 
discriminação dos custos relativos ao ano 
precedente e uma previsão para o ano 
seguinte. A Agência deve igualmente 
publicar estas informações gerais no seu 
relatório público anual. O diretor 
executivo da Agência deve igualmente 
disponibilizar à Comissão e ao Conselho 
de Administração, uma vez por ano, as 
informações sobre o desempenho definidas 
na parte V do anexo, com base nos 
indicadores de desempenho.

Or. en

Alteração 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer anualmente à Comissão e ao 
Conselho de Administração informações 
sobre os elementos suscetíveis de ter 
incidência nos custos que devem ser 
cobertos pelas taxas previstas no presente 
regulamento. Essas informações devem 
incluir uma discriminação dos custos 
relativos ao ano precedente e uma previsão 
para o ano seguinte. O diretor executivo da
Agência deve igualmente disponibilizar à 
Comissão e ao Conselho de Administração, 
uma vez por ano, as informações sobre o 
desempenho definidas na parte V do anexo, 
com base nos indicadores de desempenho 
referidos no n.º 3.

2. O diretor executivo da Agência deve 
fornecer num relatório anual a entregar 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Comité Económico e Social 
Europeu, ao Tribunal de Contas e aos 
Estados Membros, de acordo com o 
artigo 65.º, n.º 10, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, informações sobre os 
elementos suscetíveis de ter incidência nos 
custos que devem ser cobertos pelas taxas 
previstas no presente regulamento. Essas 
informações devem incluir uma 
discriminação dos custos relativos ao ano 
precedente e uma previsão para o ano 
seguinte. A Agência deve igualmente 
publicar estas informações gerais no seu 
relatório público anual. O diretor 
executivo da Agência deve igualmente 
disponibilizar à Comissão e ao Conselho 
de Administração, uma vez por ano, as 
informações sobre o desempenho definidas 
na parte V do anexo, com base nos 
indicadores de desempenho referidos no 
n.º 3.

Or. en

Justificação

É importante garantir que os relatórios financeiros apresentados pela EMA tenham 
visibilidade e sejam transparentes.

Alteração 81
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. À luz do acompanhamento referido no 5. À luz do acompanhamento referido no 
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n.º 4, a Comissão pode, se necessário, 
ajustar os montantes das taxas e da 
remuneração dos relatores estabelecidos no 
anexo, em conformidade com o artigo 16.º 
Esses ajustamentos devem produzir efeitos 
no dia 1 de abril após a entrada em vigor 
do ato modificativo correspondente.

n.º 4, a Comissão pode, se necessário, 
ajustar os montantes das taxas e da 
remuneração dos relatores e correlatores 
estabelecidos no anexo, em conformidade 
com o artigo 16.º Esses ajustamentos 
devem produzir efeitos no dia 1 de abril 
após a entrada em vigor do ato 
modificativo correspondente.

Or. en

Alteração 82
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados a fim de alterar as partes I a V 
do anexo.

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados a fim de alterar as partes I a V 
do anexo apenas para ter em conta as 
flutuações decorrentes da inflação. Os 
aumentos ou as reduções das taxas devem 
ser decididos como parte da revisão geral 
do sistema de taxas da Agência que foi 
planeada para início de 2015.

Or. en

Justificação

A Comissão adotará uma proposta em 2015 para rever todas as taxas cobradas pela 
Agência. Nessa altura, a Comissão irá propor a anulação do regulamento relativo às taxas e 
a incorporação das taxas neste novo instrumento jurídico abrangente. Por conseguinte, não 
há necessidade de alterar as taxas antes de 2015, exceto no que se refere às flutuações 
decorrentes da inflação.

Alteração 83
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação das 
despesas da Agência e dos custos das 
avaliações realizadas pelos relatores tal 
como previsto no artigo 9.º, ou no 
acompanhamento da taxa de inflação 
referido no artigo 15.º, n.º 4.

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação 
transparente e aberta das despesas da 
Agência e dos custos das avaliações 
realizadas pelos relatores tal como previsto 
no artigo 9.º, ou no acompanhamento da 
taxa de inflação referido no artigo 15.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 84
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação das 
despesas da Agência e dos custos das 
avaliações realizadas pelos relatores tal 
como previsto no artigo 9.º, ou no 
acompanhamento da taxa de inflação 
referido no artigo 15.º, n.º 4.

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação 
transparente das despesas da Agência e 
dos custos das avaliações realizadas pelos 
relatores tal como previsto no artigo 9.º, ou 
no acompanhamento da taxa de inflação 
referido no artigo 15.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação das 
despesas da Agência e dos custos das 
avaliações realizadas pelos relatores tal 

2. As eventuais alterações dos montantes 
devem basear-se numa avaliação 
transparente das despesas da Agência e 
dos custos das avaliações realizadas pelos 
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como previsto no artigo 9.º, ou no 
acompanhamento da taxa de inflação 
referido no artigo 15.º, n.º 4.

relatores tal como previsto no artigo 9.º, ou 
no acompanhamento da taxa de inflação 
referido no artigo 15.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 86
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Aquando da adoção do presente 
regulamento, o número de unidades de 
faturação utilizado como base para os 
cálculos é [...].

Or. en

Justificação

Em prol da clareza e da legibilidade, o número de unidades de faturação utilizado para 
calcular as taxas deve ser especificado diretamente no texto do regulamento.

Alteração 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A taxa fixa anual referida no 
artigo 7.º e na parte IV do anexo só entra 
em vigor seis meses após a data em que 
for declarado pela Agência que a 
Eudravigilance está a funcionar em 
pleno, em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 
terceiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

Or. en
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Justificação

A Agência deve ser capaz de realizar todas as atividades abrangidas pela taxa fixa anual 
como referido na legislação. Para o fazer, a base de dados Eudravigilance deve estar 
totalmente operacional e a funcionar adequadamente antes de a Agência poder cobrar essa 
taxa.

Alteração 88
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança é de 
19 500 EUR por procedimento. A 
remuneração correspondente ao relator é de 
13 100 EUR.

1. A taxa relativa à avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança é de 
19 500 EUR por procedimento. A 
remuneração correspondente ao relator é de 
13 100 EUR e a correspondente 
remuneração do correlator é de 
1 500 euros.

Or. en

Justificação

Relativamente à avaliação do PSUR, a maior parte do trabalho é efetuada pelo relator, mas o 
trabalho do correlator também deve ser remunerado.

Alteração 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em aplicação do artigo 4.º, n.º 2, são 
aplicáveis as seguintes taxas:
i) Categoria 1: 100 % do montante 
aplicável;
ii) Categoria 2: 50 % do montante 
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aplicável;
iii) Categoria 3: 10 % do montante 
aplicável.

Or. en

Justificação

Uma única taxa de avaliação para os PSUR – totalmente independente da carga de trabalho 
envolvida – é inadequada. Até certo ponto, é legítimo utilizar um método normalizado para 
calcular taxas. Mas, no caso concreto, seria adequado separar as substâncias ativas 
relevantes em 3 categorias para avaliação dos PSUR, dependendo da carga de trabalho 
envolvida para a avaliação – e com taxas diferenciadas.

Alteração 90
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado ou de registos de 
medicamentos homeopáticos ou à base de 
plantas referidos no artigo 4.º, n.º 1-A, 
devem pagar 10 % do montante definido 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios estabelecidos na Exposição de Motivos da proposta, 
nomeadamente o da equidade, o da adequação da relação entre o trabalho realizado e o tipo 
e nível de taxas e o da proporcionalidade, mas também com o da simplicidade e da 
exequibilidade para a categoria de medicamento dos medicamentos homeopáticos, as taxas 
dos PSUR devem em geral ser reduzidas para 10 % da taxa geral por PSUR.

Alteração 91
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em aplicação do artigo 4.º, n.º 5, as 
pequenas e médias empresas pagam 60 % 
do montante aplicável.

2. Em aplicação do artigo 4.º, n.º 5, 
primeiro parágrafo, as pequenas e médias 
empresas pagam 60 % do montante 
aplicável.

Em aplicação do artigo 4.º, n.º 5, segundo 
parágrafo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado pagam 60 % do 
montante aplicável.

Or. en

Alteração 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em aplicação do artigo 4.º, n.º 3, em 
caso de grandes dificuldades, o titular da 
autorização de introdução no mercado em 
causa paga uma taxa máxima de 40 % do 
montante aplicável.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, está planeada uma taxa baseada nos procedimentos 
para as avaliações do PSUR: 19 500 euros por substância ativa. Em alguns casos, quando 
apenas um titular da autorização de introdução no mercado é afetado, esta taxa poderia ser 
injustificadamente elevada, especialmente em casos de grandes dificuldades. Esses casos 
podem ocorrer quando, entre outros, o volume de negócios anual relativo ao medicamento 
em causa é baixo, podendo os custos adicionais conduzir a uma situação em que se teria de 
desistir da autorização de introdução no mercado por razões económicas.

Alteração 93
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 20 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en

Justificação

A solicitação da redução ou de uma isenção das taxas pressupõe uma investigação rigorosa 
por parte do titular da autorização de introdução no mercado de que previu os motivos para 
essa redução ou isenção.

Alteração 94
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte I – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 50 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en

Alteração 95
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Anexo – parte II – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação de um estudo 
de segurança após autorização é de 43 000 
EUR. A remuneração correspondente ao 
relator é de 18 200 EUR.

1. A taxa relativa à avaliação de um estudo 
de segurança após autorização é de 43 000 
EUR. A remuneração correspondente ao 
relator é de 30 000 EUR e a 
correspondente remuneração do 
correlator é de 10 000 euros.

Or. en

Justificação

A avaliação do PASS representa muito trabalho para a autoridade nacional competente que 
fica responsável pelo relatório, e o correlator também deve receber uma parte da 
remuneração pelo trabalho efetuado.

Alteração 96
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo – parte II – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em aplicação do artigo 5.º, n.º 4, as 
pequenas e médias empresas pagam 60 % 
do montante aplicável.

2. Em aplicação do artigo 5.º, n.º 4, 
primeiro parágrafo, as pequenas e médias 
empresas pagam 60 % do montante 
aplicável.

Em aplicação do artigo 5.º, n.º 4, segundo 
parágrafo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado pagam 60 % do 
montante aplicável.

Or. en

Alteração 97
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo – parte II – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 20 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en

Justificação

A solicitação da redução ou de uma isenção das taxas pressupõe uma investigação rigorosa 
por parte do titular da autorização de introdução no mercado de que previu os motivos para 
essa redução ou isenção.

Alteração 98
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte II – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

4. Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 50 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en

Alteração 99
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de 168 600 EUR. A remuneração 
correspondente ao relator é de 45 100 
EUR.

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de [...] nos casos que envolvam uma ou 
duas substâncias ativas. O valor desta 
taxa é aumentado em [...] EUR por cada 
substância ativa adicional que seja 
incluída no processo. A remuneração 
correspondente ao relator e correlator é 
50 % do valor total da taxa cobrada.

Or. en

Justificação

Os relatores e os correlatores dos Estados-Membros devem ser remunerados de forma justa, 
com vista a incentivá-los a aceitar o trabalho envolvido no tratamento das consultas.

Alteração 100
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de 168 600 EUR. A remuneração 
correspondente ao relator é de 45 100
EUR.

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de 168 600 EUR. A remuneração 
correspondente ao relator é de 70 000 EUR 
e a correspondente remuneração do 
correlator é de 70 000 euros.

Or. en

Justificação

A avaliação de uma consulta de segurança envolve muito trabalho: entre 500 a 800 horas de 
trabalho de avaliação por parte de cada um, relator e correlator.

Alteração 101
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de 168 600 EUR. A remuneração 
correspondente ao relator é de 45 100
EUR.

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 
de 168 600 EUR nos casos que envolvam 
uma ou duas substâncias ativas. O valor 
desta taxa é aumentado em 15 % por cada 
substância ativa adicional que seja 
incluída no processo.
A remuneração correspondente ao relator e 
ao correlator é de 78 400 EUR. Esta 
remuneração é aumentada em 15 % por 
cada substância ativa adicional avaliada.

Or. en

Justificação

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

Alteração 102
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante dessa taxa deve ser 
repartido entre o orçamento público 
atribuído às novas atividades de 
farmacovigilância e a parte cobrada ao 
titular da autorização de introdução no 
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mercado.

Or. fr

Justificação

O orçamento europeu deve financiar estas novas atividades de farmacovigilância com vista a 
reforçar a transparência, a objetividade e a independência das avaliações.

Alteração 103
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em aplicação do artigo 6.º, n.º 5, as 
pequenas e médias empresas pagam 60 % 
do montante aplicável.

2. Em aplicação do artigo 6.º, n.º 5, 
primeiro parágrafo, as pequenas e médias 
empresas pagam 60 % do montante 
aplicável.

Em aplicação do artigo 6.º, n.º 5, segundo 
parágrafo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado pagam 60 % do 
montante aplicável.

Or. en

Alteração 104
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) aplicando em seguida a redução referida 
na parte III, ponto 2, do presente anexo e a 
isenção referida no artigo 1.º, n.º 3, se for o 
caso.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 20 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en

Justificação

A solicitação da redução ou de uma isenção das taxas pressupõe uma investigação rigorosa 
por parte do titular da autorização de introdução no mercado de que previu os motivos para 
essa redução ou isenção.

Alteração 106
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte III – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 10 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Quando forem aplicáveis reduções e 
isenções, a remuneração do relator deve ser 
adaptada proporcionalmente. Se a Agência 
cobrar posteriormente o montante total 
aplicável, incluindo a majoração de 50 % 
prevista no artigo 8.º, n.º 5, a remuneração 
do relator deve ser adaptada 
proporcionalmente.

Or. en
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Alteração 107
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa fixa anual é de 60 EUR por 
unidade de faturação.

1. A taxa fixa anual é de XX EUR por 
unidade de faturação.

Or. en

Justificação

Há que adaptar após o acordo final sobre as reduções e isenções.

Alteração 108
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. De acordo com o artigo 7.º, n.º 4, as 
pequenas e médias empresas pagam 60 % 
do montante aplicável.

2. De acordo com o artigo 7.º, n.º 4, 
primeiro parágrafo, as pequenas e médias 
empresas pagam 60 % do montante 
aplicável.

De acordo com o artigo 7.º, n.º 4, segundo 
parágrafo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado pagam 60 % do 
montante aplicável.

Or. en

Alteração 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 % 
do montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
(que não sejam medicamentos 
homeopáticos autorizados) referidos no 
artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 % do montante 
aplicável às unidades de faturação 
correspondentes a esses medicamentos. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado de medicamentos homeopáticos 
pagam a percentagem equivalente aos 
serviços TIC aplicáveis às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
produtos.

Or. en

Justificação

Para os medicamentos homeopáticos autorizados, dos serviços que constam do anexo 4 do 
Regulamento («Outros custos da Agência relacionados com farmacovigilância»), só são 
aplicáveis os serviços de TI para a criação e manutenção da base de dados. É necessário 
explicitar o tipo de custos, porque não existem outros serviços prestados em contrapartida da 
taxa fixa.

Alteração 110
Alojz Peterle

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 % 
do montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
(que não sejam medicamentos 
homeopáticos autorizados) referidos no 
artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 % do montante 
aplicável às unidades de faturação 
correspondentes a esses medicamentos. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado de medicamentos homeopáticos 
pagam a percentagem equivalente aos 
serviços TIC aplicáveis às unidades de 
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faturação correspondentes a esses 
produtos.

Or. en

Alteração 111
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 %
do montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 7.º, n.º 5, pagam 50 %
do montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

Or. en

Justificação

Os medicamentos de uso bem estabelecido têm um perfil de segurança conhecido, devendo 
beneficiar de uma redução de 50 % na taxa fixa anual.

Alteração 112
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo – parte IV – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 7.º, n.º 5, pagam 80 %
do montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado de medicamentos 
referidos no artigo 10.º-A da Diretiva 
2001/83/CE, pagam 80 % do montante 
aplicável às unidades de faturação 
correspondentes a esses medicamentos. 
Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado de medicamentos 
homeopáticos autorizados e de 
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medicamentos à base de plantas 
autorizados, referidos respetivamente no 
artigo 1.º, n.º 5, e no artigo 1.º, n.º 30, da 
Diretiva 2001/83/CE, pagam 25 % do 
montante aplicável às unidades de 
faturação correspondentes a esses 
medicamentos.

Or. en

Justificação

A redução de 75 % para os medicamentos homeopáticos autorizados e para os medicamentos 
à base de plantas autorizados está em conformidade com a redução da taxa fixa já existente 
para os medicamentos genéricos autorizados a nível central. Como se verifica uma tendência 
cada vez maior para medicamentos genéricos autorizados a nível central, mas não para 
medicamentos homeopáticos e à base de plantas, estes últimos não devem ficar em 
desvantagem no futuro devido às taxas de farmacovigilância.


