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Alteração 14
Åsa Westlund

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A poluição das águas e dos solos 
por resíduos farmacêuticos constitui um 
problema ambiental novo e uma 
preocupação nova em matéria de saúde 
pública. São necessárias acções 
destinadas a reduzir os potenciais 
impactos nocivos sobre o ambiente 
europeu, em especial as águas 
superficiais, as águas subterrâneas e a 
água potável, e sobre a saúde pública. Por 
conseguinte, devem igualmente ser 
tomadas medidas para monitorizar os
efeitos adversos dos medicamentos sobre a 
saúde pública e o ambiente. Tal não deve
conduzir à retirada da autorização de 
medicamentos necessários ao tratamento 
de doenças graves ou potencialmente 
mortais.

Or. en

Alteração 15
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As substâncias farmacêuticas são 
biologicamente activas nos seres humanos 
devido às suas propriedades intrínsecas, 
sendo frequentemente concebidas para 
que permaneçam inalteradas durante a 
sua passagem pelo corpo humano. Esta 
estabilidade significa que também 
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persistem fora do corpo humano, o que 
pode ocasionar problemas ambientais 
susceptíveis, por sua vez, de afectar a 
saúde pública.
As autoridades competentes devem 
monitorizar os efeitos ambientais adversos 
dos medicamentos, de modo a permitir 
que a Agência proceda a uma reavaliação 
da relação risco-benefício.

Or. en

Justificação

O problema dos resíduos farmacêuticos no ambiente é bem conhecido. Não se trata 
unicamente de uma questão de protecção do ambiente, mas também da saúde pública por via
do ambiente. A farmacovigilância deve estender-se aos efeitos ambientais adversos. 

Alteração 16
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Convém manter e ampliar as principais 
tarefas da Agência no domínio da 
farmacovigilância estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, sobretudo 
no que diz respeito à gestão da base de 
dados de farmacovigilância e da rede 
informática de intercâmbio de informações 
da Comunidade (a seguir «base de dados 
Eudravigilance») e à coordenação das 
comunicações de segurança dos 
Estados-Membros.

(4) Convém manter e ampliar as principais 
tarefas da Agência no domínio da 
farmacovigilância estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, sobretudo 
no que diz respeito à gestão da base de 
dados de farmacovigilância e da rede 
informática de intercâmbio de informações 
da Comunidade (a seguir «base de dados 
Eudravigilance»), à coordenação das 
comunicações de segurança dos 
Estados-Membros e ao fornecimento ao 
público de informações relativas às 
questões de segurança.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm o direito de dispor de mais informação sobre as questões relacionadas 
com a farmacovigilância e sobre a relação risco-benefício dos medicamentos que lhes são 
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administrados. A Agência tem um importante papel a desempenhar enquanto fonte 
independente e credível de informação.

Alteração 17
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Convém manter e ampliar as principais 
tarefas da Agência no domínio da 
farmacovigilância estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, sobretudo 
no que diz respeito à gestão da base de 
dados de farmacovigilância e da rede 
informática de intercâmbio de informações 
da Comunidade (a seguir «base de dados 
Eudravigilance») e à coordenação das 
comunicações de segurança dos 
Estados-Membros.

(4) Convém manter e ampliar as principais 
tarefas da Agência no domínio da 
farmacovigilância estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, sobretudo 
no que diz respeito à gestão da base de 
dados de farmacovigilância e da rede 
informática de intercâmbio de informações 
da Comunidade (a seguir «base de dados 
Eudravigilance»), à coordenação das 
comunicações de segurança dos 
Estados-Membros e ao fornecimento ao 
público de informações relativas às 
questões de segurança.

Or. en

Justificação

Alteração 18
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União, bem como proceder 
ao seu intercâmbio, há que manter e 
reforçar a base de dados Eudravigilance 
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como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. 

como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Em vez disso, 
a base de dados Eudravigilance deve 
notificar simultaneamente os 
Estados-Membros pertinentes sobre os 
relatórios apresentados pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado.
A fim de garantir um elevado nível de 
qualidade da informação, os 
Estados-Membros devem apoiar o 
desenvolvimento das competências dos 
centros de farmacovigilância nacionais e 
regionais. As autoridades nacionais 
competentes devem recolher os relatórios 
desses centros e, em seguida, transferir os 
dados para a base Eudravigilance. 

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público. 

Or. en

Justificação

As equipas de peritos locais e nacionais no domínio da farmacovigilância estão próximas da 
população e bem posicionadas para recolher e interpretar correctamente as informações 
sobre os efeitos adversos dos medicamentos (por causa da língua, da cultura, dos estilos de 
vida). A fim de garantir um elevado nível de qualidade das informações transferidas para a 
base de dados Eudravigilance, os doentes, os profissionais de saúde e bem assim os titulares 
de autorizações de introdução no mercado devem comunicar os efeitos adversos dos 
medicamentos aos centros de farmacovigilância nacionais e locais. De contrário, as 
informações não poderão ser correctamente interpretadas e perderiam a sua qualidade.
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Alteração 19
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Os 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
devem ter pleno acesso à base de dados, 
que deve igualmente poder ser consultada, 
na medida do adequado, pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado e 
pelo público.

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Os 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
devem ter pleno acesso à base de dados, 
que deve igualmente poder ser consultada, 
na medida do adequado, pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado e 
pelo público em todas as línguas oficiais 
da União Europeia. 

Or. ro

Alteração 20
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
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medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. 

medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. 

No entanto, a base de dados 
Eudravigilance deve notificar 
simultaneamente os Estados-Membros
pertinentes sobre os relatórios 
apresentados pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado.
A fim de garantir um elevado nível de 
qualidade da informação, os 
Estados-Membros devem apoiar o 
desenvolvimento das competências dos 
centros de farmacovigilância nacionais e 
regionais. As autoridades nacionais 
competentes devem recolher os relatórios 
desses centros e, em seguida, transferir os 
dados para a base Eudravigilance.

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Or. ro

Alteração 21
Anne Delvaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
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relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares.

relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União, bem como proceder 
ao seu intercâmbio, há que manter e 
reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Em vez disso, 
a base de dados Eudravigilance deve 
notificar simultaneamente os 
Estados-Membros pertinentes sobre os 
relatórios apresentados pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado. A 
fim de garantir um elevado nível de 
qualidade da informação, os 
Estados-Membros devem apoiar o 
desenvolvimento das competências dos 
centros de farmacovigilância nacionais e 
regionais. As autoridades nacionais 
competentes devem recolher os relatórios 
desses centros e, em seguida, transferir os 
dados para a base Eudravigilance. 

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Or. en

Alteração 22
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de aumentar a transparência em 
questões de farmacovigilância, a Agência 
deve criar e gerir na Web um portal 
europeu sobre segurança dos 

(6) A fim de aumentar a transparência em 
questões de farmacovigilância, a Agência 
deve criar e gerir na Web um portal 
europeu sobre segurança dos 
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medicamentos. medicamentos em todas as línguas oficiais 
da União Europeia.

Or. ro

Alteração 23
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância. 
Este comité deve ser composto de 
cientistas independentes, com 
competência no domínio da segurança 
dos medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível da UE, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância. 

Or. en

Justificação

As competências independentes do comité para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância (PRAC) devem ser aumentadas em relação ao grupo de coordenação. O 
grupo de coordenação não é um órgão especializado em farmacovigilância – a sua missão 
consiste em equilibrar os riscos e os benefícios. 
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Alteração 24
Oreste Rossi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância. 
Este comité deve ser composto de
cientistas independentes, com
competência no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância. Este comité 
deve ser composto de um membro por 
Estado-Membro e de sete membros 
nomeados pela Comissão, incluindo um 
representante dos profissionais de saúde e
um representante dos doentes. Estes 
membros devem ter competência no 
domínio da segurança dos medicamentos, 
nomeadamente no que respeita à detecção, 
avaliação, minimização e comunicação dos 
riscos, bem como à concepção de estudos 
de segurança pós-autorização e de 
auditorias de farmacovigilância.

Or. it

Justificação

O comité para a determinação dos riscos em matéria de farmacovigilância deve ser 
plenamente representativo, o que significa que cada Estado-Membro e, também, os 
profissionais de saúde e os doentes, através dos seus representantes, devem ter o direito de 
participar nas discussões e exprimir as suas opiniões de forma independente.

Alteração 25
Philippe Juvin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a experiência e os (7) A fim de garantir a experiência e os 
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recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância. 
Este comité deve ser composto de 
cientistas independentes, com competência 
no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação da 
relação risco-benefício em matéria de 
farmacovigilância. Este comité deve ser 
composto de cientistas independentes, com 
competência no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.
(A presente alteração aplica-se à 
totalidade do texto. Caso seja aprovada, 
deverão ser introduzidas as adaptações 
correspondentes.)

Or. fr

Justificação

A designação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" é demasiado restritiva e ignora a necessidade de analisar a relação 
risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise isolada dos riscos. No entanto, o
comité é competente para "qualquer questão relativa à farmacovigilância" (proposta de 
regulamento, ponto 12 do artigo 1.º).

Alteração 26
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância. Convém prever o 
financiamento adequado das actividades 
de farmacovigilância através da cobrança 
de taxas aos titulares das autorizações de 
introdução no mercado. A gestão dos 

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância.



AM\803329PT.doc 13/57 PE438.413v01-00

PT

montantes cobrados deve realizar-se sob o 
controlo permanente do conselho de 
administração, para garantir a 
independência da Agência.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm o direito de dispor de mais informação sobre as questões relacionadas 
com a farmacovigilância e sobre a relação risco-benefício dos medicamentos que lhes são 
administrados. A Agência tem um importante papel a desempenhar enquanto fonte 
independente e credível de informação.

Alteração 27
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância. Convém prever o 
financiamento adequado das actividades 
de farmacovigilância através da cobrança 
de taxas aos titulares das autorizações de 
introdução no mercado. A gestão dos 
montantes cobrados deve realizar-se sob o 
controlo permanente do conselho de 
administração, para garantir a 
independência da Agência.

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância.

Or. en

Justificação

As actividades em matéria de farmacovigilância deveriam ser financiadas com fundos 
públicos, não só para garantir a sua independência, mas também porque cabe aos
Estados-Membros suportar os custos associados aos efeitos secundários, tanto em termos de 
morbilidade como em termos de mortalidade. Segundo a Comissão, "estima-se que 5% dos 
internamentos hospitalares sejam devidos a uma reacção adversa aos medicamentos e que 
5% dos doentes hospitalizados apresentem reacções adversas, sendo estas a quinta causa 
mais frequente de morte hospitalar". O financiamento público das actividades de 
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farmacovigilância deve ser visto como um investimento. 

Alteração 28
Anne Delvaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância. Convém prever o 
financiamento adequado das actividades 
de farmacovigilância através da cobrança 
de taxas aos titulares das autorizações de 
introdução no mercado. A gestão dos 
montantes cobrados deve realizar-se sob o 
controlo permanente do conselho de 
administração, para garantir a 
independência da Agência.

(11) Para proteger a saúde pública, a 
Agência deve financiar adequadamente as 
actividades relacionadas com a 
farmacovigilância. 

Or. en

Alteração 29
Anne Delvaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 

(15) No caso de qualquer novo 
medicamento autorizado no mercado há 
menos de três anos ou sempre que um 
medicamento seja autorizado sob reserva 
da realização de um estudo de segurança 
pós-autorização ou de condições e 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização intensiva no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
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actualizada dos mesmos. esses medicamentos, identificadas por um 
triângulo preto e uma nota explicativa 
correspondente no resumo das 
características do produto e no folheto de 
informação ao doente, devendo a Agência 
manter à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

Or. en

Alteração 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos. As notificações 
efectuadas pelos doentes devem sempre
ser elaboradas com a ajuda de um 
profissional de saúde.

Or. es
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Alteração 31
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento (CE) n.º 
726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 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 [12] (adiante 
designada «a Agência»).

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização permanente no mercado. À 
semelhança do que ocorre com todos os 
medicamentos, deve incentivar-se os 
doentes e os profissionais de saúde a 
comunicarem quaisquer suspeitas de 
reacções adversas a esses medicamentos, 
cuja lista deve ser actualizada e 
disponibilizada ao público pela Agência 
Europeia de Medicamentos, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 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 [12] 
(adiante designada «a Agência»).

Or. en

Justificação

Existe um problema importante de cumprimento, com graves consequências para a saúde dos 
doentes e que sobrecarrega os sistemas nacionais de saúde. A utilização de uma formulação 
com termos demasiado fortes pode dissuadir ainda mais os doentes de se submeterem aos 
tratamentos prescritos e, indirectamente, afectar a comunicação de eventuais reacções 
adversas no caso de produtos não incluídos nesta categoria. Os doentes e os profissionais de 
saúde devem ser incentivados a comunicar quaisquer eventuais reacções adversas.
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Alteração 32
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

(15) No caso de qualquer novo 
medicamento autorizado no mercado há 
menos de três anos ou sempre que um 
medicamento seja autorizado sob reserva 
da realização de um estudo de segurança 
pós-autorização ou de condições e 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização intensiva no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, identificados por um 
triângulo preto ▼e uma nota explicativa 
correspondente no resumo das 
características do produto, na embalagem 
exterior e no folheto de informação ao 
doente, devendo a Agência manter à 
disposição do público uma lista actualizada 
dos mesmos.

Or. en

Justificação

Advertências especiais para todos os medicamentos recentemente autorizados, bem como 
para os medicamentos objecto de fiscalização intensiva, ajudarão tanto os profissionais de 
saúde como os doentes a identificar os novos medicamentos autorizados no mercado por um 
período inferior a três anos e aumentarão a sua sensibilização para a necessidade de 
comunicar qualquer reacção adversa que possa surgir.
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Alteração 33
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O presente regulamento é aplicável 
sem prejuízo da Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1, e do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2000, relativo à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados2. A fim de 
detectar, avaliar, compreender e prevenir 
reacções adversas, e de identificar e tomar 
medidas para reduzir os riscos e aumentar 
os benefícios dos medicamentos com o 
objectivo de preservar a saúde pública, 
deveria ser possível processar os dados 
pessoais no âmbito do sistema 
Eudravigilance, respeitando a legislação 
comunitária sobre protecção de dados. 
1JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificação

A proposta abrange dados pessoais extremamente sensíveis que devem ser plenamente 
protegidos. Ver também o parecer da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados, de 
Abril de 2009. 
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Alteração 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

-1) No n.º 2 do artigo 3.º, a alínea b) passa 
a ter a seguinte redacção:
b) O requerente demonstrar que esse 
medicamento constitui uma inovação 
significativa no plano terapêutico, 
científico ou técnico, ou que a concessão 
de uma autorização em conformidade 
com o presente regulamento apresenta 
interesse para os doentes, ou poderia 
resultar numa melhor disponibilidade de 
um medicamento para os doentes ou a 
saúde animal, a nível da UE.

Or. en

Justificação

A prática tem demonstrado que a redacção actual dá lugar a recusas de pedidos de 
autorização no âmbito de um procedimento centralizado de autorização de introdução no 
mercado devido a uma concepção restritiva dos interesses do doente. No que se refere à 
disponibilidade dos medicamentos, um problema que é particularmente sentido nos 
Estados-Membros mais pequenos, esta prática é lamentável. Convém clarificar, portanto, que 
qualquer melhoria ao nível da disponibilidade de medicamentos deve justificar o acesso ao 
procedimento centralizado.

Alteração 35
Philippe Juvin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento CE/726/2004
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1) Ao n.º 2 do artigo 5.º é aditado o 
seguinte período:

1) Ao n.º 2 do artigo 5.º é aditado o 
seguinte período:
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«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
previsto na alínea aa) do n.º 1 do artigo 
56.º»

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité consultivo para a determinação 
da relação risco-benefício em matéria de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º»

(A presente alteração aplica-se à 
totalidade do texto. Caso seja aprovada, 
deverão ser introduzidas as adaptações 
correspondentes.)

Or. fr

Justificação

A designação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" é demasiado restritiva e ignora a necessidade de analisar a relação 
risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise isolada dos riscos. No entanto, o 
comité é competente para "qualquer questão relativa à farmacovigilância" (proposta de 
regulamento, ponto 12 do artigo 1.º).

Alteração 36
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento CE/726/2004
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º»

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité de farmacovigilância previsto 
na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º»

Or. en

Justificação

Alteração horizontal necessária em toda a proposta. A proposta estabelece um comité 
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consultivo para a determinação dos riscos em matéria de farmacovigilância e confere-lhe 
tarefas importantes neste domínio, embora com um papel meramente consultivo e sem dispor 
de qualquer autoridade. O papel do comité deve ser reforçado e isso deve reflectir-se na sua 
denominação.

Alteração 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento CE/726/2004
Artigo 10-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após conceder uma autorização de 
introdução no mercado, a Agência pode 
solicitar a um titular da mesma que realize 
um estudo de segurança pós-autorização se 
existirem dúvidas quanto aos riscos de um 
medicamento autorizado. Este pedido é
formulado por escrito e, para além de uma 
justificação pormenorizada, inclui os 
objectivos e o prazo de apresentação e 
realização do estudo.

1. Após conceder uma autorização de 
introdução no mercado, a Agência pode 
solicitar a um titular da mesma que realize 
um estudo de segurança pós-autorização se 
existirem dúvidas quanto aos riscos de um 
medicamento autorizado. Este pedido é 
formulado por escrito e, para além de uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos, inclui os 
objectivos e o prazo de apresentação e 
realização do estudo.

Or. fr

Justificação

Sempre que seja solicitado um estudo de segurança adicional pós-autorização, este deve 
basear-se em razões científicas. A proposta da Comissão não é suficientemente precisa neste 
ponto. 

Alteração 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento CE/726/2004
Artigo 10-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Com base nas explicações apresentadas 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado, a Comissão retira ou confirma o 
pedido. Quando a Comissão confirma o 
pedido, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos.

3. Com base nas explicações apresentadas 
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado, a Comissão retira ou confirma o 
pedido. Quando a Comissão confirma o 
pedido, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos.
Independentemente de o pedido ser 
confirmado ou retirado, a Comissão deve 
indicar detalhadamente os motivos da sua 
decisão, e esta ficará devidamente 
registada.

Or. es

Alteração 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez renovada, a autorização de 
introdução no mercado é válida por um 
período ilimitado, a menos que a 
autoridade nacional competente, por 
motivos justificados relacionados com a 
farmacovigilância ou com a exposição 
insuficiente ao produto, decida prever uma 
renovação adicional de cinco anos, de 
acordo com o n.º 2.

3. Uma vez renovada, a autorização de 
introdução no mercado é válida por um 
período ilimitado, a menos que a 
autoridade competente, por motivos 
justificados relacionados com a 
farmacovigilância, decida prever uma 
renovação adicional de cinco anos, de 
acordo com o n.º 2.

Or. en

Justificação

As vantagens de uma abordagem simplificada e harmonizada, preconizada na actual 
proposta, devem ser preservadas. A nova proposta não deve representar um retrocesso nas 
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melhorias introduzidas pela anterior revisão da legislação relativa aos medicamentos, que 
visava reduzir o número de procedimentos de renovação. A formulação original relativa à 
autoridade de decisão deve ser mantida.

Alteração 40
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Em circunstâncias excepcionais e após 
consulta ao requerente, pode ser concedida 
uma autorização, sujeita à obrigação do 
requerente de respeitar determinadas 
condições, designadamente relativas à 
segurança do medicamento, à comunicação 
às autoridades competentes de qualquer 
incidente associado à sua utilização e às 
medidas a tomar. Essa autorização só pode 
ser concedida quando o requerente possa 
demonstrar ser incapaz de fornecer dados 
completos sobre a eficácia e segurança do 
medicamento em condições normais de 
utilização, por razões objectivas e 
comprováveis, e deve assentar num dos 
motivos referidos no Anexo I da Directiva 
2001/83/CE. A manutenção da autorização 
fica subordinada à reavaliação anual dessas 
condições.

8. Em circunstâncias excepcionais e após 
consulta ao requerente, pode ser concedida 
uma autorização, sujeita à obrigação do 
requerente de instaurar procedimentos 
específicos, designadamente no que 
respeita à segurança do medicamento, à 
comunicação às autoridades competentes 
de qualquer incidente associado à sua 
utilização e às medidas a tomar. Essa 
autorização só pode ser concedida quando 
o requerente possa demonstrar ser incapaz 
de fornecer dados completos sobre a 
eficácia e segurança do medicamento em 
condições normais de utilização, por razões 
objectivas e comprováveis, e deve assentar 
num dos motivos referidos no Anexo I da 
Directiva 2001/83/CE. A manutenção da 
autorização fica subordinada à reavaliação 
anual dessas condições.

Or. en

Justificação

A formulação da legislação existente garante critérios mais rigorosos e uma melhor 
protecção dos consumidores contra o risco de uma autorização prematura de introdução no 
mercado.
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Alteração 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este pedido é formulado por escrito e, para 
além de uma justificação pormenorizada, 
inclui o prazo de apresentação da descrição 
circunstanciada do sistema de gestão dos 
riscos.

Este pedido é formulado por escrito e, para 
além de uma justificação pormenorizada 
baseada em argumentos científicos, inclui 
o prazo de apresentação da descrição 
circunstanciada do sistema de gestão dos 
riscos.

Or. fr

Justificação

Sempre que seja solicitada uma descrição circunstanciada do sistema de gestão dos riscos, 
esta deve basear-se em razões científicas. A proposta da Comissão não é suficientemente 
precisa neste ponto.

Alteração 42
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Agência elabora e publica uma lista de 
medicamentos para uso humano sujeitos a 
fiscalização intensiva. 

A Agência elabora e publica uma lista de 
medicamentos para uso humano. 

Or. en

Justificação

A expressão "sujeitos a fiscalização intensiva" não deve ser utilizada para qualificar a lista 
de substâncias e medicamentos sujeitos a condições ou requisitos específicos, já que os 
diferentes medicamentos não devem estar sujeitos a níveis de fiscalização diferentes e a 
utilização de uma formulação com termos tão fortes pode dissuadir os doentes de se 
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submeterem aos tratamentos prescritos.

Alteração 43
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência colabora com as organizações 
representativas dos profissionais de saúde,
dos doentes e dos consumidores a fim de 
definir o «nível de acesso adequado». 

Or. en

Justificação

É desejável que ao público e aos profissionais de saúde seja concedido um nível adequado de 
acesso à base de dados Eudravigilance. No entanto, a fim de garantir que este acesso seja 
orientado para o doente e responda à necessidade real de informação por este sentida, é 
necessário consultar as organizações de doentes e as organizações de consumidores para 
definir o "nível de acesso adequado".

Alteração 44
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
têm pleno acesso à base de dados 
Eudravigilance. Também têm acesso à base 
de dados os titulares das autorizações de 
introdução no mercado, na medida 
necessária ao cumprimento das suas 

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
têm pleno acesso à base de dados 
Eudravigilance. Também têm acesso à base 
de dados os titulares das autorizações de 
introdução no mercado, na medida 
necessária ao cumprimento das suas 
obrigações de farmacovigilância. A 
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obrigações de farmacovigilância. Agência colabora com todas as partes 
interessadas, incluindo as instituições de 
investigação, os profissionais de saúde e 
as organizações representativas dos 
doentes e dos consumidores, a fim de
definir o «nível de acesso adequado» à
base de dados Eudravigilance.

Or. en

Justificação

A Agência deve proceder a consultas com todas as partes interessadas, a fim de avaliar e 
definir o nível adequado de acesso à base de dados Eudravigilance.

Alteração 45
Corinne Lepage

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham níveis de acesso 
adequados à base de dados Eudravigilance, 
sendo garantida a protecção dos dados de 
carácter pessoal.

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham pleno acesso à 
base de dados Eudravigilance, sendo 
garantida a protecção dos dados de carácter 
pessoal.

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público num formato agregado, 
juntamente com uma explicação sobre a 
forma de os interpretar. 

Or. fr
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Alteração 46
Anne Delvaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham níveis de acesso 
adequados à base de dados Eudravigilance, 
sendo garantida a protecção dos dados de 
carácter pessoal.

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham acesso à base de 
dados Eudravigilance, sendo garantida a 
protecção dos dados de carácter pessoal. A 
Agência colabora com as organizações 
representativas dos profissionais de saúde, 
dos doentes e dos consumidores a fim de 
definir «o nível de acesso adequado».

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público num formato agregado, 
juntamente com uma explicação sobre a 
forma de os interpretar. 

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público, juntamente com uma explicação 
sobre a forma de os interpretar. 

Or. en

Alteração 47
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha e sob 
outras formas para a comunicação das 
suspeitas de reacções adversas pelos 
profissionais de saúde e os doentes.

Or. en
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Justificação

É importante permitir que os doentes tenham a possibilidade de comunicar as suspeitas de 
efeitos adversos directamente às autoridades de saúde através de outros meios para além de
um sítio Web, de modo a não excluir determinadas categorias da população.

Alteração 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros e todas as partes 
interessadas pertinentes, cria formulários e 
procedimentos normalizados, incluindo 
formulários acessíveis em linha, para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A fim de garantir a rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos prescritos, 
dispensados ou vendidos no território da 
União, os formulários e os procedimentos 
normalizados devem incluir o nome do 
titular da autorização de introdução no 
mercado (AIM), a Denominação Comum 
Internacional (DCI), a denominação do 
medicamento tal como definida no n.º 2 
do artigo 1.º e o número do lote.

Or. en

Justificação

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specificities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected 
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
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and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Alteração 49
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros e as partes interessadas 
pertinentes, cria conteúdos, formatos e 
procedimentos normalizados para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes e para a rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos prescritos, 
dispensados ou vendidos no território da 
União.

Or. en

Justificação

A identificação precisa do medicamento associado a uma suspeita de reacção adversa é 
fundamental para um bom sistema de farmacovigilância. A alteração proposta requer que a 
Agência desenvolva conteúdos, formatos e procedimentos normalizados, de fácil utilização
para a notificação de reacções adversas pelos profissionais de saúde e os doentes. 

Alteração 50
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) Um resumo de cada reunião dos 
comités mencionados nas alíneas a) e aa) 
do n.º 1 do artigo 56.º do presente 

2) A ordem do dia das reuniões, os relatos 
das mesmas, acompanhados das decisões 
tomadas, das votações circunstanciadas e 



PE438.413v01-00 30/57 AM\803329PT.doc

PT

regulamento e do grupo de coordenação no 
que respeita às actividades de 
farmacovigilância;

dos motivos apresentados, incluindo as 
opiniões minoritárias dos comités 
mencionados nas alíneas a) e aa) do n.º 1 
do artigo 56.º do presente regulamento e do 
grupo de coordenação no que respeita às 
actividades de farmacovigilância;

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 126.º-B da Directiva 2004/27/CE, "os Estados-Membros devem 
garantir que a autoridade competente torne acessível ao público o seu regulamento interno e 
o dos seus comités, a ordem do dia das suas reuniões, os relatos das mesmas, acompanhados 
das decisões tomadas, das votações circunstanciadas e dos motivos apresentados, incluindo 
as opiniões minoritárias". Este procedimento já é seguido pela agência norte-americana de 
supervisão dos alimentos e dos medicamentos (US Food and Drug Administration), mas não 
foi implementado na Europa.

Alteração 51
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) Um resumo de cada reunião dos 
comités mencionados nas alíneas a) e aa) 
do n.º 1 do artigo 56.º do presente 
regulamento e do grupo de coordenação no 
que respeita às actividades de 
farmacovigilância;

2) A ordem do dia das reuniões, os relatos 
das mesmas, acompanhados das decisões 
tomadas, das votações circunstanciadas e 
dos motivos apresentados, incluindo as 
opiniões minoritárias dos comités 
mencionados nas alíneas a) e aa) do n.º 1 
do artigo 56.º do presente regulamento e do 
grupo de coordenação no que respeita às 
actividades de farmacovigilância;

Or. en

Justificação

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
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taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Alteração 52
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) Os sistemas de gestão dos riscos dos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento;

3) Os sistemas de gestão dos riscos dos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento, incluindo uma 
explicação sobre o modo como 
funcionam;

Or. en

Justificação

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans. Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.
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Alteração 53
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – pontos 4, 4-A (novo), 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4) A lista de medicamentos sujeitos à 
fiscalização intensiva prevista no artigo 
23.º do presente regulamento;

4) A lista de medicamentos prevista no 
artigo 23.º do presente regulamento, cuja 
autorização está sujeita a determinadas 
condições ou requisitos; 
4-A) a versão electrónica mais actualizada 
do folheto informativo e do resumo das 
características do medicamento para 
todos os medicamentos já existentes e 
novos; 
4-B) Um breve historial das modificações 
introduzidas na informação sobre o 
medicamento;
Todas as informações publicadas nos 
portais Web sobre segurança dos 
medicamentos, incluindo as referidas 
supra, devem ser apresentadas de forma 
compreensível ao público.

Or. en

Justificação

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Alteração 54
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) Informação sobre o modo de comunicar 
as suspeitas de reacções adversas aos 
medicamentos, e formulários normalizados 
para a sua comunicação em linha por 
doentes e profissionais de saúde;

6) Informação sobre o modo de comunicar 
as suspeitas de reacções adversas aos 
medicamentos, e formulários normalizados 
para a sua comunicação por doentes e 
profissionais de saúde;

Or. en

Justificação

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
- first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Alteração 55
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8) Protocolos e resumos para divulgação 
dos resultados dos estudos de segurança 
pós-autorização realizados em mais do que 
um Estado-Membro e referidos nos artigos 
107.º-O e 107.º-Q da Directiva 
2001/83/CE;

8) Uma sinopse dos protocolos e resumos 
para divulgação dos resultados dos estudos 
de segurança pós-autorização realizados 
em mais do que um Estado-Membro e 
referidos nos artigos 107.º-O e 107.º-Q da 
Directiva 2001/83/CE;
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Or. en

Justificação

Os protocolos completos dos estudos de segurança pós-autorização são, de modo geral, 
documentos extensos em que nem toda a informação facultada poderá ser de interesse para o 
público, que não participa operacionalmente nos estudos clínicos. Uma sinopse dos 
protocolos é um documento mais adequado, já que se destina a apresentar apenas as 
informações relevantes relativas à concepção e aos parâmetros do estudo. Atendendo a que
são tornados públicos os resumos para divulgação dos resultados, e não os relatórios 
completos dos estudos, afigura-se também mais apropriado facultar uma sinopse dos 
protocolos.

Alteração 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 26 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) Antes do lançamento desse portal, a 
Agência consulta as partes interessadas 
(incluindo as associações de doentes, os 
profissionais de saúde e os representantes 
da indústria), a fim de recolher a sua 
opinião.

Or. en

Justificação

Antes do lançamento deste portal, afigura-se importante consultar as partes interessadas 
envolvidas nas informações disponibilizadas no portal Web da Agência.

Alteração 57
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 27 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Agência procede à selecção e ao 
acompanhamento da literatura médica com 
vista à detecção de comunicações de 
suspeitas de reacções adversas a 
medicamentos para uso humano que 
contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento.

1. A Agência procede à selecção e ao 
acompanhamento da literatura médica com 
vista à detecção de comunicações de 
suspeitas de reacções adversas a 
medicamentos para uso humano que 
contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento. A Agência procede ao 
acompanhamento de toda a literatura 
médica com vista à detecção de 
comunicações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos para uso 
humano que contenham substâncias 
activas bem conhecidas.

Or. en

Justificação

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Alteração 58
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência procede à selecção e ao 1. A Agência procede à selecção e ao 
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acompanhamento da literatura médica com 
vista à detecção de comunicações de 
suspeitas de reacções adversas a 
medicamentos para uso humano que 
contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento.

acompanhamento da literatura médica com 
vista à detecção de comunicações de 
suspeitas de reacções adversas a 
medicamentos para uso humano que 
contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento. A Agência procede ao 
acompanhamento de toda a literatura 
médica com vista à detecção de 
comunicações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos para uso 
humano que contenham substâncias 
activas bem conhecidas.

Or. en

Justificação

A proposta requer que o titular da autorização de introdução no mercado acompanhe a 
Eudravigilance a fim de verificar que literatura médica ou que medicamentos foram 
abrangidos pela Agência Europeia de Medicamentos (AEM) e que acompanhe também outra
literatura médica não seleccionada e outros medicamentos não abrangidos. No que se refere 
às substâncias activas bem conhecidas, a AEM pode realizar este trabalho, uma vez que as 
bases de dados pesquisadas são as mesmas que também são pesquisadas por todos os 
titulares de autorizações de introdução no mercado que tenham ingredientes bem conhecidas 
em comum. Por conseguinte, faz sentido e afigura-se eficaz requerer que a AEM realize este 
trabalho para todas as substâncias bem conhecidas (uma única vez).

Alteração 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Dadas as reacções adversas causadas 
por certos medicamentos, a Agência ou as 
autoridades competentes devem 
considerar a obrigação de confirmar o 
diagnóstico antes de iniciar um 
tratamento com esses fármacos.
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Or. es

Alteração 60
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 27 – n.os 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência procede à selecção e ao 
acompanhamento da literatura médica com 
vista à detecção de comunicações de 
suspeitas de reacções adversas a 
medicamentos para uso humano que 
contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento.

1. A Agência procede ao acompanhamento 
da literatura médica com vista à detecção 
de comunicações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos para uso humano 
que contenham determinadas substâncias 
activas. Publica a lista de substâncias 
activas sujeitas a acompanhamento e as 
publicações que são objecto desse 
acompanhamento.

2. A Agência introduz na base de dados 
Eudravigilance as informações pertinentes 
extraídas da literatura seleccionada.

2. A Agência introduz na base de dados 
Eudravigilance as informações pertinentes
extraídas da literatura.

Or. en

Justificação

A Agência deve proceder a um exame de toda a literatura médica existente no caso de 
substâncias bem conhecidas; caso contrário, o objectivo de reduzir a carga de trabalho do 
titular da autorização de introdução no mercado não poderá ser atingido, pois aquele seria 
obrigado, por um lado, a averiguar quais as publicações fiscalizadas pela Agência e, por 
outro, a acompanhar e monitorizar toda a restante literatura médica.

Alteração 61
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância avalia os relatórios 
periódicos de actualização de segurança.

3. O comité de farmacovigilância avalia 
cientificamente a relação risco-benefício
do medicamento com base em todas as 
informações disponíveis, incluindo os 
relatórios periódicos de actualização e os 
dados registados na base de dados 
Eudravigilance.

O comité elabora um relatório de avaliação
no prazo de 90 dias após a data de recepção 
do relatório periódico de actualização de 
segurança e envia-o ao titular da 
autorização de introdução no mercado.

O comité elabora um relatório científico 
sobre a relação risco-benefício do 
medicamento no prazo de 90 dias após a 
data de recepção do relatório periódico de 
actualização de segurança e envia-o ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado e ao grupo de coordenação. 

No prazo de 30 dias após a recepção do 
relatório de avaliação, o titular da 
autorização de introdução no mercado pode
apresentar as suas observações à Agência.

No prazo de 30 dias após a recepção do 
relatório de avaliação, o titular da 
autorização de introdução no mercado e o 
grupo de coordenação podem apresentar 
as suas observações ao comité de 
farmacovigilância. 

Na sua primeira reunião após o termo do 
período concedido ao titular da autorização 
de introdução no mercado para apresentar 
observações, o comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância aprova o relatório de 
avaliação, com ou sem alterações, tendo 
em conta quaisquer observações 
apresentadas pelo titular da autorização de 
introdução no mercado. 

Na sua primeira reunião após o termo do 
período concedido ao titular da autorização 
de introdução no mercado e ao grupo de 
coordenação para apresentar observações, 
o comité de farmacovigilância aprova o 
relatório de avaliação, com ou sem 
alterações, tendo em conta quaisquer 
observações apresentadas. 

Esse relatório de avaliação será 
imediatamente tornado publico através do 
portal Web europeu sobre segurança dos 
medicamentos a partir de [inserir a data -
18 meses após a data referida no artigo 
3.º].

Or. en

Justificação

O relatório científico de avaliação elaborado pelo relator basear-se-á nos dados transmitidos 
pelas empresas (PSUR e dados resultantes de ensaios clínicos e estudos posteriores à 
autorização de introdução no mercado) bem como nos dados fornecidos pelos sistemas de 
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farmacovigilância dos diferentes Estados-Membros (nomeadamente, notificações dos 
profissionais de saúde e dos doentes).

Alteração 62
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de 30 dias após a recepção do 
relatório do comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano estuda 
o relatório e aprova um parecer sobre a 
manutenção, a alteração, a suspensão ou a 
revogação da autorização de introdução no 
mercado em causa.

4. No prazo de 30 dias após a adopção do 
relatório, o comité de farmacovigilância
aprova um parecer sobre a manutenção, a 
alteração, a suspensão ou a revogação da 
autorização de introdução no mercado em 
causa.

Or. en

Justificação

As competências do comité de farmacovigilância devem ser reforçadas em relação ao Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano (CMUH) e ao grupo de coordenação. Nem o CMUH 
nem o grupo de coordenação são órgãos especializados em farmacovigilância – o seu 
trabalho consiste em procurar um equilíbrio global entre os riscos e os benefícios. O comité 
de farmacovigilância é a entidade responsável nesta matéria e deve ter o direito de propor 
directamente à Comissão Europeia uma decisão, a fim de evitar uma duplicação 
desnecessária de funções.

Alteração 63
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os pareceres e as decisões referidas nos 
n.os 3 a 5 do presente artigo são publicados 
na Web, no portal europeu sobre segurança 
dos medicamentos previsto no artigo 26.º.

6. Os relatórios de avaliação, os pareceres
e as decisões referidas nos n.os 3 a 5 do 
presente artigo são publicados na Web, no 
portal europeu sobre segurança dos 
medicamentos previsto no artigo 26.º.

Or. en

Justificação

A transparência é importante a fim de restabelecer a confiança dos doentes e dos cidadãos 
nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pareceres e as decisões referidas nos 
n.os 3 a 5 do presente artigo são publicados 
na Web, no portal europeu sobre segurança 
dos medicamentos previsto no artigo 26.º.

6. Os pareceres finais e as decisões finais
referidas nos n.os 3 a 5 do presente artigo 
são publicados na Web, no portal europeu 
sobre segurança dos medicamentos 
previsto no artigo 26.º.

Or. fr

Justificação

A informação destinada a ser publicada neste portal Web deve ser completa, mas não 
complexa.
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Alteração 65
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28-D

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Comissão, a Agência 
participa, em colaboração com os 
Estados-Membros, na harmonização e 
normalização internacionais das medidas 
técnicas em matéria de farmacovigilância. 

A pedido da Comissão, a Agência 
participa, em colaboração com os 
Estados-Membros e o conjunto das partes 
interessadas, na harmonização e 
normalização internacionais das medidas 
técnicas em matéria de farmacovigilância. 
Estes trabalhos baseiam-se nas 
necessidades dos doentes e são efectuados 
numa perspectiva científica.

Or. en

Justificação

A alteração visa a coerência com as propostas de alteração ao artigo 108.º da Directiva 
2001/83/CE.

Alteração 66
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28-E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-E-A
Monitorização ambiental

Os Estados-Membros designam uma ou 
várias autoridades para monitorizar os 
efeitos adversos dos medicamentos sobre o 
ambiente. Se uma dessas autoridades 
identificar um risco ambiental superior ao 
indicado na avaliação prevista na alínea 
c-A) do n.º 3 do artigo 8.º, ou se detectar 
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novos efeitos adversos sobre o ambiente, 
deve comunicar imediatamente todas as 
suas conclusões à autoridade competente,
que, por sua vez, as transmitirá à 
Agência. Após a recepção dessas 
informações, e tendo em conta as novas 
conclusões, a Agência avalia se a relação 
risco-benefício continua a ser favorável. 

Or. en

Justificação

A farmacovigilância deve estender-se aos efeitos adversos sobre o ambiente. 

Alteração 67
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28-F

Texto da Comissão Alteração

A Agência realiza auditorias periódicas das 
suas tarefas de farmacovigilância e 
comunica os resultados ao seu Conselho de 
Administração numa base bienal.

A Agência realiza auditorias periódicas 
independentes das suas tarefas de 
farmacovigilância e comunica os 
resultados ao seu Conselho de 
Administração numa base bienal.

Or. en

Justificação

O texto da proposta de directiva propõe auditorias independentes para os Estados-Membros 
(alteração 13). O artigo 28 º-F da proposta de regulamento, relativo à Agência, contém uma 
disposição semelhante que deverá ser adaptada em conformidade, a fim de garantir a 
coerência.
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Alteração 68
Åsa Westlund

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento CE/726/2004
Artigo 28-F-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-F-A
Supervisão e protecção do ambiente
Os Estados-Membros designam uma ou 
várias autoridades para monitorizar os 
efeitos adversos dos medicamentos sobre a 
saúde pública e o ambiente. Se uma 
dessas autoridades identificar um risco 
ambiental superior ao indicado na 
avaliação prevista na alínea c-A) do n.º 3 
do artigo 8.º, ou se detectar novos efeitos 
adversos sobre o ambiente, deve 
comunicar imediatamente todas as suas 
conclusões à autoridade competente, que, 
por sua vez, as transmitirá à Agência e à 
autoridade competente. Após a recepção 
dessas informações, e tendo em conta as 
novas conclusões, a Agência avalia se a 
relação risco-benefício continua a ser 
favorável. Tal não deve conduzir à 
retirada da autorização de medicamentos 
necessários ao tratamento de doenças 
graves ou potencialmente mortais.

Or. en

Alteração 69
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 – alínea a)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 56 – n.º 1 – alínea aa)
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Texto da Comissão Alteração

«aa) O comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, responsável pela 
prestação de aconselhamento ao Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano e 
ao grupo de coordenação sobre qualquer 
questão relativa à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano;»

«aa) O comité de farmacovigilância, 
responsável, para efeitos de 
farmacovigilância, pela avaliação, depois 
da autorização de introdução no mercado, 
dos medicamentos introduzidos no 
mercado segundo o procedimento 
centralizado;»

Or. en

Justificação

Este comité deve ter um poder de recomendação equivalente ao do comité europeu 
responsável pela autorização de introdução no mercado (AIM) (Comité dos medicamentos 
para uso humano, CMUH). Após a análise e discussão das avaliações realizadas pelos 
Estados-Membros sob a sua supervisão, este comité deve poder propor directamente à 
Comissão Europeia uma decisão de revogação ou de modificação de uma autorização de 
introdução no mercado sem ter de estar sujeito à tutela dos comités de AIM. 

Alteração 70
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 – alínea b-A) (nova)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 56 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A alínea g) passa a ter a seguinte 
redacção:
«g) Um director-geral executivo, que 
exerce as responsabilidades 
estabelecidas no artigo 64.º;»

Or. en

Justificação

Esta clarificação reflecte a estrutura, a dimensão e as responsabilidades da Agência. Nos 
últimos anos, a variedade de novas tarefas aumentou consideravelmente. A Agência é, 
actualmente, a segunda maior da UE, com 600 membros do pessoal. Consequentemente, o 
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termo "Director Executivo" deve ser substituído por "Director-Geral Executivo" e alterado 
em todo o regulamento.

Alteração 71
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 57 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Até -/- (inserir data – dezoito meses
após a entrada em vigor do regulamento 
de alteração) o mais tardar, os titulares das 
autorizações de introdução no mercado 
enviam à Agência, por via electrónica, a 
informação relativa a todos os 
medicamentos autorizados ou registados na 
Comunidade por meio do modelo referido 
na alínea a);

b) Até -/- (inserir data – trinta meses após 
a entrada em vigor do regulamento de 
alteração) o mais tardar, os titulares das 
autorizações de introdução no mercado 
enviam à Agência, por via electrónica, a 
informação relativa a todos os 
medicamentos autorizados ou registados na 
Comunidade por meio do modelo referido 
na alínea a);

Or. fr

Justificação

Face ao número de medicamentos em circulação e à qualidade da informação exigida, o 
prazo para a transmissão de todas as informações necessárias deve ser ampliado. 

Alteração 72
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

a) dez membros efectivos e dez suplentes 
nomeados pelo Conselho de 

a) dez membros efectivos e dez suplentes 
nomeados pelo Conselho de 
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Administração, com base em propostas das 
autoridades nacionais competentes;

Administração, após consulta das 
autoridades nacionais competentes e com 
base na experiência que possuam no 
domínio da farmacovigilância e da 
avaliação dos riscos dos medicamentos 
para uso humano, conforme estabelecido 
no n.º 2;

b) cinco membros efectivos e cinco 
suplentes nomeados pela Comissão, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

b) sete membros efectivos adicionais e 
cinco suplentes nomeados pela Comissão,
incluindo pelo menos um representante 
dos profissionais de saúde e, no mínimo, 
um representante dos doentes, com base 
num convite público à manifestação de 
interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

Um Estado-Membro pode solicitar a outro 
Estado-Membro que ocupe o seu lugar no 
comité.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

A Comissão pode adaptar o número de 
membros e de suplentes em função das 
necessidades técnicas e científicas. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 A do artigo 87.º.

Or. en

Justificação

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 
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Alteração 73
Oreste Rossi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

1. O comité para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância é 
composto de:

a) dez membros efectivos e dez suplentes
nomeados pelo Conselho de 
Administração, com base em propostas 
das autoridades nacionais competentes;

a) um membro efectivo e um suplente por 
Estado-Membro, nomeados pela 
autoridade nacional competente em 
concertação com o Conselho de 
Administração;

b) cinco membros efectivos e cinco
suplentes nomeados pela Comissão, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

b) sete membros efectivos e sete suplentes 
nomeados pela Comissão, incluindo um 
representante dos profissionais de saúde e 
um representante dos doentes, com base 
num convite público à manifestação de 
interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

A Comissão pode adaptar o número de 
membros e de suplentes em função das 
necessidades técnicas e científicas. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 A do artigo 87.º.

Or. it

Justificação

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
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medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Alteração 74
Crescenzio Rivellini

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) um representante efectivo e um 
suplente pertencentes ao grupo de 
trabalho dos doentes e consumidores da 
EMEA e um representante efectivo e um 
suplente pertencentes ao grupo de 
trabalho dos profissionais de saúde da 
EMEA.

Or. it

Justificação

É importante fazer uso de todos os peritos existentes a nível da EMEA, a fim de facilitar a 
implementação prática da presente proposta. A presença de representantes de todas as partes 
envolvidas reflecte, assim, os requisitos de salvaguarda e de transparência que a protecção 
da saúde e do bem-estar dos cidadãos exige.

Alteração 75
Peter Liese

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) um representante efectivo (e um 
suplente) do grupo de trabalho dos 
doentes e consumidores da EMEA e um 
representante efectivo (e um suplente) do 
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grupo de trabalho dos profissionais de 
saúde da EMEA.

Or. en

Justificação

É importante fazer uso de todos os peritos existentes a nível da EMEA, a fim de facilitar a 
implementação prática da presente proposta.

Alteração 76
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) um representante do grupo de 
trabalho dos doentes e consumidores e um 
representante do grupo de trabalho dos 
profissionais de saúde.

Or. ro

Alteração 77
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento CE/726/2004
Artigo 61-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Aos representantes das autoridades 
nacionais competentes assiste o direito de 
participar em todas as reuniões do comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância, a fim de 
assegurar uma coordenação adequada entre 
as tarefas da Agência e os trabalhos 
efectuados a nível das entidades nacionais 

6. Aos representantes das autoridades 
nacionais competentes assiste o direito de 
participar em todas as reuniões do comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância e de 
tomar parte nas discussões, a fim de 
assegurar uma coordenação adequada entre 
as tarefas da Agência e os trabalhos 
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competentes. Podem prestar 
esclarecimentos ou informações se 
convidados a fazê-lo, mas não procurarão 
influenciar os debates.

efectuados a nível das entidades nacionais 
competentes. 

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 61.º-A.

Alteração 78
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 62 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros enviam à Agência o 
nome dos peritos nacionais com 
experiência comprovada na avaliação de 
medicamentos que possam integrar os 
grupos de trabalho ou grupos de 
aconselhamento científico de qualquer um 
dos comités mencionados no n.º 1 do artigo 
56.º, acompanhado da indicação das suas 
qualificações e áreas de competência 
específica.»

«Os Estados-Membros enviam à Agência o 
nome dos peritos nacionais com 
experiência comprovada na avaliação de 
medicamentos que possam integrar os 
grupos de trabalho ou grupos de 
aconselhamento científico de qualquer um 
dos comités mencionados no n.º 1 do artigo 
56.º, acompanhado da indicação das suas 
qualificações e áreas de competência 
específica, bem como do seu grau de 
independência em relação às empresas 
farmacêuticas.» 

Or. en

Justificação

Vários exemplos de decisões que foram alteradas na sequência da constituição de novos 
grupos de peritos sugerem a necessidade de uma abordagem prudente quanto à existência de 
laços de interesse desses peritos com as empresas farmacêuticas. As declarações de laços de 
interesses não são suficientes para libertar os peritos de pressões.
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Alteração 79
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 67 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência. 
Tal não obsta à cobrança de taxas aos 
titulares das autorizações de introdução 
no mercado para efeitos da realização 
destas actividades pela Agência.»

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência. 
Devem beneficiar de um financiamento 
público adequado, proporcional às tarefas 
atribuídas.»

Or. en

Justificação

É importante que as actividades de farmacovigilância continuem a ser financiadas por fundos 
públicos, a fim de evitar conflitos de interesses, pelo que deveria manter-se o texto do antigo 
n.º 4.

Alteração 80
Anne Delvaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 67 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência. 
Tal não obsta à cobrança de taxas aos 
titulares das autorizações de introdução 

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência. 
Devem beneficiar de um financiamento 
público adequado, proporcional às tarefas 
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no mercado para efeitos da realização 
destas actividades pela Agência.»

atribuídas.»

Or. en

Alteração 81
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 67 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência.
Tal não obsta à cobrança de taxas aos 
titulares das autorizações de introdução 
no mercado para efeitos da realização 
destas actividades pela Agência.»

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência e 
devem beneficiar de um financiamento 
público adequado, proporcional às 
missões confiadas. Tal não obsta à 
cobrança indirecta de recursos adicionais 
para efeitos da realização destas 
actividades pela Agência, desde que a sua 
independência seja estritamente 
garantida.»

Or. fr

Justificação

Importa garantir a estrita independência financeira das actividades de farmacovigilância. 
Convém, por conseguinte, evitar a cobrança de taxas directas susceptíveis de introduzir uma 
relação de "pagamento por serviços prestados".
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Alteração 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18-A (novo)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. É inserido o seguinte artigo:
Artigo 80.º-A

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado podem recorrer contra os 
relatórios de avaliação ou os pareceres do 
comité mencionado na alínea aa) do n.º 1 
do artigo 56.º do presente regulamento, a 
fim de submeterem as suas decisões à 
apreciação de um órgão independente dos 
comités da Agência. As medidas 
apropriadas são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 87.º do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possibility to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Alteração 83
Corinne Lepage

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 20-A (novo)
Regulamento CE/726/2004
Artigo 107 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

20-A. No artigo 107.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
1. No caso de uma única avaliação dos 
relatórios periódicos de segurança
actualizados relativos a mais de uma 
autorização de introdução no mercado de 
acordo com o n.º 1 do artigo 107.º-E, sem 
que nenhuma tenha sido concedida nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, o grupo de coordenação, no 
prazo de 30 dias a contar da recepção do 
relatório do comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, analisa o relatório e 
adopta um parecer sobre a manutenção, 
alteração, suspensão ou revogação das 
referidas autorizações, fixando prazos 
para a sua aplicação. O referido parecer é 
publicado sem demora, incluindo as 
opiniões minoritárias.

Or. xm

Alteração 84
János Áder

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A exigência de incluir um resumo das 
informações fundamentais necessárias 
para utilizar o medicamento de forma 
segura e eficaz no resumo das 
características do medicamento e no 
folheto informativo prevista no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º da Directiva 2001/83/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, que se aplica aos medicamentos 
autorizados ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 por força das alíneas a) 

1. A exigência, prevista no ponto 3a do 
artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do artigo 
59.º da Directiva 2001/83/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, de que o resumo das 
características do medicamento e o 
folheto informativo indiquem que o 
medicamento se encontra sujeito a 
fiscalização intensiva ou que quaisquer 
novas informações devem ser 
devidamente indicadas, que se aplica aos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
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e d) do n.º 4 do seu artigo 9.º, é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do artigo 3.º do presente 
regulamento aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

Regulamento (CE) n.º 726/2004 por força 
das alíneas a) e d) do n.º 4 do seu artigo 9.º, 
é aplicável às autorizações de introdução 
no mercado concedidas até à data fixada no 
segundo parágrafo do artigo 3.º do presente 
regulamento aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

Or. hu

Justificação

Não há nenhuma razão para que as informações essenciais devam ser indicadas num campo 
separado, uma vez que a leitura do resumo das características do medicamento e do folheto 
informativo na sua totalidade é suficiente para facultar ao doente e ao médico as informações 
necessárias para a utilização segura e eficaz do medicamento. Um resumo das informações 
essenciais poderia levar a que tanto os doentes como os médicos se concentrassem apenas 
nas informações contidas no interior da caixa delimitada por um traço negro, o que acabaria 
por comprometer a utilização segura do medicamento.

Alteração 85
Philippe Juvin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A exigência de incluir um resumo das 
informações fundamentais necessárias 
para utilizar o medicamento de forma 
segura e eficaz no resumo das 
características do medicamento e no 
folheto informativo prevista no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º da Directiva 2001/83/CE, com 
a redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, que se aplica aos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 por força 
das alíneas a) e d) do n.º 4 do seu artigo 
9.º, é aplicável às autorizações de 
introdução no mercado concedidas até à 
data fixada no segundo parágrafo do 

Suprimido



PE438.413v01-00 56/57 AM\803329PT.doc

PT

artigo 3.º do presente regulamento 
aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após 
a referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo das informações essenciais é supérflua (o resumo das 
características do produto – RCP –, em si, já oferece uma visão geral das informações 
importantes), poderia gerar confusão nos doentes (estes últimos poderiam ignorar 
informações importantes contidas no RCP, mas não no resumo das informações essenciais) e 
criar problemas de inteligibilidade (por exemplo, no caso das notas publicadas em várias 
línguas). 

Alteração 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A exigência de incluir um resumo das 
informações fundamentais necessárias 
para utilizar o medicamento de forma 
segura e eficaz no resumo das 
características do medicamento e no 
folheto informativo prevista no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º da Directiva 2001/83/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, que se aplica aos medicamentos 
autorizados ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 por força das alíneas a) 
e d) do n.º 4 do seu artigo 9.º, é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do artigo 3.º do presente 
regulamento aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

1. A exigência prevista no ponto 3a do 
artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do artigo 
59.º da Directiva 2001/83/CE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, que se aplica aos medicamentos 
autorizados ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 por força das alíneas a) 
e d) do n.º 4 do seu artigo 9.º, é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do artigo 3.º do presente 
regulamento aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.
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Or. en

Justificação

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


