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Alteração 27
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a 
cobrir os efeitos nocivos e involuntários
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as 
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo.

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
erro terapêutico deve ser introduzida, por 
forma a garantir que os incidentes 
evitáveis, não intencionais e inadequados 
que conduzam a um efeito indesejado, 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as 
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento sejam 
cobertos pela presente directiva.

Or. fr

Alteração 28
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as
utilizações que não estejam 
em”conformidade com o resumo 
autorizado das características do 
medicamento, incluindo a utilização 
indevida e abusiva do mesmo. 

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também de erros terapêuticos e utilizações 
que não estejam em conformidade com o 
resumo autorizado das características do 
medicamento, incluindo a utilização 
indevida e abusiva do mesmo. 

Or. en
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Justificação

A proposta introduz a definição de suspeita de reacção adversa como forma de incluir a 
notificação de reacções adversas resultantes de utilizações diferentes das previstas nos 
termos da autorização de introdução no mercado, incluindo erros terapêuticos. Por 
conseguinte é necessário esclarecer melhor o contexto em que os erros terapêuticos devem 
ser notificados; os erros terapêuticos que devem ser notificados são aqueles em relação aos 
quais exista a suspeita de terem conduzido a uma suspeita de reacção adversa; a proposta 
não pretende propor a utilização do sistema de farmacovigilância para a recolha de 
informação sobre erros terapêuticos em geral. 

Alteração 29
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também resultantes dos erros terapêuticos 
e das utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo

Or. it

Justificação

A proposta introduz a definição de suspeita de reacção adversa, que inclui a notificação de 
reacções adversas derivadas das utilizações do medicamento que não respeitem os termos da 
autorização de introdução no mercado, incluindo os erros terapêuticos. É necessário, 
portanto, esclarecer o contexto em que devem ser notificados os erros terapêuticos: estes 
devem ser registados quando se suspeita de que os mesmos possam ter causado reacções 
adversas; a proposta não sugere o uso do sistema de farmacovigilância para recolher 
informações relativas aos erros terapêuticos em geral.    
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Alteração 30
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a 
cobrir os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as 
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não se justifica a modificação da definição, sendo de manter a definição mais geralmente 
aceite internacionalmente (ou seja, a definição aceite pela OMS e pela Conferência 
Internacional sobre Harmonização e Requisitos Técnicos de Registo dos Medicamentos para 
Uso Humano (ICH)). Por outro lado, assevera-se oportuno definir paralelamente as noções 
de erro terapêutico e de utilização indevida, cobertas pela nova definição proposta pela 
Comissão, mas que não invocam as mesmas respostas. 

Alteração 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A poluição das águas e dos solos 
com resíduos farmacêuticos constitui um 
problema ambiental novo e uma 
preocupação nova em matéria de saúde 
pública. Importa adoptar medidas 
destinadas a reduzir os eventuais impactos 
negativos dos produtos farmacêuticos no 
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ambiente europeu, sobretudo nas águas 
de superfície, nas águas subterrâneas, na 
água potável e na saúde pública. Nesse 
sentido, são também necessárias medidas 
para controlar os efeitos ambientais 
adversos dos medicamentos na saúde 
pública e no ambiente. Tal não deve 
implicar a retirada da autorização de 
medicamentos necessários para tratar 
patologias potencialmente fatais ou 
graves.

Or. en

Alteração 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Deve promover-se a investigação 
com vista ao desenvolvimento de 
medicamentos mais específicos para 
evitar efeitos secundários em doentes e ter
em consideração os efeitos ambientais. 

Or. en

Alteração 33
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As substâncias farmacêuticas são 
substâncias biologicamente activas nos 
seres humanos devido às suas 
propriedades inerentes, sendo
frequentemente preparadas para que se 
mantenham inalteráveis durante a sua 
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passagem pelo corpo humano. Esta 
estabilidade significa que persistem 
também fora do organismo humano, 
podendo criar problemas ambientais, o 
que por sua vez pode afectar a saúde 
pública.
Com vista a abordar a poluição das águas 
e dos solos com resíduos farmacêuticos, 
os efeitos involuntários no ambiente 
devem ser incluídos na avaliação da 
relação risco-benefício.
Além disso, as autoridades competentes 
devem fiscalizar os efeitos ambientais 
adversos dos medicamentos com vista à 
reavaliação da relação risco-benefício.

Or. en

Justificação

O problema dos resíduos farmacêuticos no ambiente é um problema já bem conhecido. Não 
se trata apenas de uma questão de protecção do ambiente mas também da saúde pública 
através do ambiente. Não obstante, os efeitos ambientais dos medicamentos ainda não fazem 
parte da avaliação da relação risco-benefício para a autorização de medicamentos. A 
Agência Europeia do Ambiente (2010), a Agência de Medicamentos Sueca (2009) e o 
Conselho Consultivo sobre o Ambiente Alemão (2007) todos defendem que os efeitos 
ambientais devem ser considerados para efeitos de atribuição de autorizações.  

Alteração 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve estabelecer um sistema 
de farmacovigilância para assegurar a 
fiscalização e a supervisão de um ou mais 
dos seus medicamentos autorizados, 
registado no dossier principal do sistema 
de farmacovigilância e disponível para 
inspecção a todo e qualquer momento. As 
autoridades competentes devem 

(6) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve estabelecer um sistema 
de farmacovigilância para assegurar a 
fiscalização e a supervisão de um ou mais 
dos seus medicamentos autorizados, 
registado no dossier principal do sistema 
de farmacovigilância e disponível para 
inspecção a todo e qualquer momento. As 
autoridades competentes devem 
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supervisionar esses sistemas. Por 
conseguinte, o resumo do sistema de 
farmacovigilância deve acompanhar o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado e incluir uma referência ao local 
onde o dossier principal do sistema de 
farmacovigilância do medicamento em 
causa está disponível para inspecção.

supervisionar esses sistemas. Por 
conseguinte, o resumo do sistema de 
farmacovigilância deve acompanhar o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado e incluir uma referência ao local 
onde o dossier principal do sistema de 
farmacovigilância do medicamento em 
causa está disponível para inspecção por 
parte das autoridades competentes.

Or. fr

Justificação

É prerrogativa das autoridades competentes poderem verificar o dossier principal de 
farmacovigilância, o que convém indicar com clareza.

Alteração 35
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve planear a 
farmacovigilância de cada medicamento no 
âmbito de um sistema de gestão dos riscos 
e ser adequado aos riscos identificados, aos 
riscos potenciais e à necessidade de 
informação complementar sobre o 
medicamento. Convém ainda estabelecer as 
principais medidas incluídas num sistema 
de gestão dos riscos como condições para a 
autorização de introdução no mercado.

(7) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve planear também a 
farmacovigilância de cada medicamento no 
âmbito de um sistema de gestão dos riscos 
e ser adequado aos riscos identificados, aos 
riscos potenciais e à necessidade de 
informação complementar sobre o 
medicamento. Convém ainda estabelecer as 
principais medidas incluídas num sistema 
de gestão dos riscos como condições para a 
autorização de introdução no mercado. 
Caso as condições para a autorização de 
introdução no mercado não estejam
preenchidas dentro do prazo respectivo, as 
autoridades competentes devem dispor das 
competências e recursos adequados para 
suspenderem ou revogarem de imediato a 
autorização de introdução no mercado. 

Or. en
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Justificação

Os sistemas de gestão de risco complementam o sistema de farmacovigilância, não 
substituem a farmacovigilância normal. A experiência tem revelado que as empresas 
deveriam ter procedido a estudos pós-autorização e frequentemente não o fizeram. 
Consequentemente, os médicos e doentes continuam sem ter certezas quanto à eficácia de 
alguns medicamentos críticos, utilizados no tratamento de doenças como o cancro e doenças 
coronárias. É, por conseguinte, essencial introduzir requisitos rigorosos na legislação de 
forma a assegurar que as empresas farmacêuticas efectuam os estudos prometidos.

Alteração 36
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que, em caso de necessidades 
médicas não preenchidas, um 
medicamento seja autorizado sob reserva 
da realização de um estudo de segurança 
pós-autorização ou de restrições 
relativamente à sua utilização segura e 
eficaz, esse medicamento deve ser objecto 
de uma fiscalização rigorosa no mercado. 
Deve incentivar-se os doentes e os 
profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, os quais devem ser 
identificados através de um símbolo 
específico no exterior da embalagem e da 
correspondente frase explicativa no 
folheto informativo, 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 (adiante 
designada «a Agência»).

Or. en
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Justificação

Advertências especiais para os medicamentos sujeitos a uma fiscalização intensiva irão 
ajudar tanto os profissionais de saúde como os doentes a identificarem novos medicamentos 
sob vigilância intensiva e torná-los mais sensíveis à necessidade de notificar qualquer 
reacção adversa que possa ocorrer, conforme já recomendado pelo Instituto de 
medicamentos dos EUA no seu relatório de 2006. Esta medida poderá ser melhorada através 
da inscrição na embalagem de um pictograma, designadamente o triângulo negro (  ) já bem 
conhecido e utilizado em alguns Estados-Membros. 

Alteração 37
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Os medicamentos recentemente 
autorizados e os medicamentos
autorizados sob reserva da realização de 
um estudo de segurança pós-autorização ou 
de restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, devem ser objecto de uma 
fiscalização rigorosa no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a todos os
medicamentos recentemente autorizados,
no mercado há menos de três anos, 
identificados através de um triângulo 
negro e de uma frase explicativa no 
folheto informativo destinado ao doente, 
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 
(adiante designada «a Agência»).

Or. en
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Alteração 38
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

 (9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização contínua no 
mercado. Tal como para 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 
(adiante designada «a Agência»).

Or. en

Justificação

Há um grande problema de cumprimento com consequências sérias para a saúde dos doentes 
provocando um encargo nos sistemas de cuidados de saúde nacionais.  Uma linguagem difícil 
pode impedir os doentes de respeitarem o tratamento e afectar indirectamente a notificação 
de reacções adversas possíveis a medicamentos não incluídos nessa categoria de produtos. 
Os doentes e os profissionais de saúde devem ser incentivados a comunicarem todas as 
reacções adversas possíveis.
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Alteração 39
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Todos os medicamentos recentemente 
autorizados ou sempre que um 
medicamento seja autorizado sob reserva 
da realização de um estudo de segurança 
pós-autorização ou de restrições 
relativamente à sua utilização segura e 
eficaz, esses medicamentos devem ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
todos os medicamentos recentemente 
autorizados, no mercado há menos de três 
anos, identificados através de um 
triângulo negro e da frase explicativa 
correspondente no resumo das 
características do produto e no folheto 
informativo destinado ao doente, 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 (adiante 
designada «a Agência»).

Or. en

Justificação

Advertências especiais para os medicamentos recentemente autorizados no mercado assim 
como para os medicamentos sujeitos a uma fiscalização intensiva irão ajudar tanto os 
profissionais de saúde como os doentes a identificarem os medicamentos recentemente 
autorizados, no mercado há menos de três anos, e torná-los mais sensíveis à necessidade de 
notificar qualquer reacção adversa que possa ocorrer.
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Alteração 40
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. É essencial que um sistema de 
farmacovigilância reforçado não conduza 
à concessão prematura de autorizações de 
introdução 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»).

Or. en

Justificação

É essencial garantir que o reforço do sistema de farmacovigilância não conduza a 
autorizações prematuras.
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Alteração 41
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. É essencial que um sistema de 
farmacovigilância reforçado não conduza 
à concessão prematura de autorizações de 
introdução 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»).

Or. en

Justificação

É essencial garantir que o reforço do sistema de farmacovigilância não conduza a 
autorizações prematuras.
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Alteração 42
Elena Oana Antonescu

Proposta de directiva – acto de alteração
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa 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 Medicamentos12 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. É essencial que um sistema 
reforçado de farmacovigilância não 
conduza à concessão prematura de 
autorizações de introdução 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 Medicamentos12 (adiante 
designada «a Agência»).

Or. ro

Alteração 43
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que os profissionais de saúde e os 
doentes possam identificar com facilidade 

(10) Para que os profissionais de saúde e os 
doentes possam identificar com facilidade 
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a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese da 
informação essencial sobre o mesmo, bem 
como a informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir, em todos os 
medicamentos, à excepção dos referidos 
nos artigos 10.º, 10.º-A e 10.º-C, 14.º, 16.º 
e 16.º-A da Directiva 2001/83/CE, uma 
síntese da informação essencial sobre o 
mesmo, bem como a informação sobre a 
forma de minimizar os seus riscos e 
maximizar os seus benefícios.

Or. en

Justificação

Deverão ser previstas excepções para certas categorias de medicamentos com um perfil de 
segurança especialmente elevado. Relativamente aos medicamentos homeopáticos isto 
revela-se de uma importância económica extrema uma vez que as empresas farmacêuticas 
que os fabricam são sobretudo PME. O encargo regulamentar e administrativo associado à 
farmacovigilância deve ser proporcional e eficaz e nessa medida limitado a medidas 
necessárias para o efeito, sobretudo no que concerne medicamentos homeopáticos.

Alteração 44
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese da 
informação essencial sobre o mesmo, bem 
como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese 
dos benefícios e dos potenciais efeitos 
nocivos do medicamento, bem como 
outras informações visando assegurar 
uma utilização segura e eficaz do mesmo.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não descreve de forma clara que informações devem ser dadas ao 
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doente. A alteração melhora a clareza.

Alteração 45
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese 
da informação essencial sobre o mesmo, 
bem como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (uma vez que o resumo das 
características de um medicamento – RCM – já é, por si só, uma síntese das informações 
importantes), podendo originar confusão nos doentes (que podem deixar passar informações 
importantes inscritas no RCM mas não no resumo das informações essenciais) e criar 
problemas de legibilidade (por exemplo, no caso de folhetos informativos publicados em 
diversas línguas). 

Alteração 46
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que os profissionais de saúde e 
os doentes possam identificar com 
facilidade a informação mais importante 
sobre os medicamentos que utilizam, o 
resumo das características e o folheto 

(10) Num prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
Directiva, a Comissão, após consulta das 
organizações de doentes, das organizações 
de consumidores, das organizações de 
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informativo do medicamento devem 
incluir uma síntese da informação 
essencial sobre o mesmo, bem como a 
informação sobre a forma de minimizar 
os seus riscos e maximizar os seus 
benefícios.

profissionais de saúde, dos
Estados-Membros e de outras partes 
interessadas, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a legibilidade 
dos resumos das características do 
produto e dos folhetos informativos.
Na sequência de uma análise desse dados, 
a Comissão pode, eventualmente, 
apresentar propostas para melhorar a 
apresentação e o conteúdo dos resumos 
das características do produto e do folheto 
informativo, por forma a assegurar que 
estes constituam uma valiosa fonte de 
informação para o público em geral e 
para os profissionais de saúde.

Or. en

Justificação

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Alteração 47
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que os profissionais de saúde e 
os doentes possam identificar com 
facilidade a informação mais importante 

(10) Num prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
Directiva, a Comissão, após consulta das 
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sobre os medicamentos que utilizam, o 
resumo das características e o folheto 
informativo do medicamento devem 
incluir uma síntese da informação 
essencial sobre o mesmo, bem como a 
informação sobre a forma de minimizar 
os seus riscos e maximizar os seus 
benefícios.

organizações de doentes, das organizações 
de consumidores, das organizações de 
profissionais de saúde, dos 
Estados-Membros e de outras partes 
interessadas, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a legibilidade 
dos resumos das características do 
produto e dos folhetos informativos.
Na sequência de uma análise desse dados, 
a Comissão pode, eventualmente, 
apresentar propostas para melhorar a 
apresentação e o conteúdo dos resumos 
das características do produto e do folheto 
informativo, por forma a assegurar que 
estes constituam uma valiosa fonte de 
informação para o público em geral e 
para os profissionais de saúde.

Or. en

Justificação

A introdução de um resumo levanta problemas sobretudo quando os seus termos não se 
encontram definidos. Relaciona-se com o risco de os doentes lerem apenas essa parte, 
quando de facto deviam ler todo o folheto informativo. Problemas relacionados com a 
legibilidade do panfleto não se resolvem acrescentando um resumo. Em vez disso, deveria 
proceder-se a uma revisão das disposições no folheto.

Alteração 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese da 
informação essencial sobre o mesmo, bem 
como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese 
dos benefícios e dos potenciais efeitos 
nocivos do medicamento, bem como 
outras informações visando uma 
utilização segura e eficaz do mesmo.
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Or. de

Alteração 49
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese da 
informação essencial sobre o mesmo, bem 
como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

(10) A fim de que os profissionais de saúde 
e doentes possam dispor de informação 
importante sobre os medicamentos que 
utilizam, deve prever-se, além do resumo 
das características e do folheto informativo 
do medicamento, a referência à existência 
de uma página Web ou de um número 
verde disponibilizado pelas autoridades 
competentes e/ou pelo titular da 
autorização de introdução no mercado, 
onde se forneça, para cada produto, uma 
síntese da informação essencial sobre o 
mesmo, bem como informação sobre a 
forma de minimizar os seus riscos e 
maximizar os seus benefícios.

Or. fr

Justificação

Assevera-se contraproducente criar uma nova rubrica de informação essencial no resumo 
das características do medicamento e no folheto informativo do mesmo. Com efeito, o resumo 
das características do medicamento e o folheto informativo já constituem um resumo de 
informações ditas essenciais. Por outro lado, poderia disponibilizar-se um resumo de 
informação numa página Web de referência. 
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Alteração 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Num prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva, a
Comissão, após consulta dos doentes, das 
organizações de consumidores, das 
organizações de profissionais de saúde, 
dos Estados-Membros e de outras partes 
interessadas, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação relativo à 
legibilidade dos resumos das 
características do medicamento e dos 
folhetos informativos nos 
Estados-Membros.
Na sequência da análise dos dados 
mencionados em cima, a Comissão deve, 
se apropriado, propor medidas para 
harmonizar e melhorar a apresentação e 
o conteúdo dos resumos das 
características dos medicamentos e dos 
folhetos informativos, por forma a 
assegurar que estes constituam uma 
valiosa fonte de informação para o 
público em geral e para os profissionais 
de saúde.

Or. en

Justificação

Esta consulta deve iniciar-se sem demora. Uma melhor legibilidade, clareza e compreensão 
do RCP (resumo das características do produto) e do folheto informativo em todos os 
Estados-Membros deve ser o enfoque principal de uma proposta futura de alteração da 
legislação comunitária em relação à informação destinada aos doentes sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica. 
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Alteração 51
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) De imediato, a Comissão, em 
colaboração com a EMEA (Agência 
Europeia de Medicamentos) e após 
consulta das organizações de doentes, 
consumidores, médicos, farmacêuticos e 
seguradoras, Estados-Membros e outras 
partes interessadas, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação relativo à 
legibilidade dos resumos das 
características do medicamento e dos 
folhetos informativos e do respectivo valor 
para o público em geral e para os 
profissionais de saúde. Na sequência de 
uma análise desses dados, a Comissão 
poderá, eventualmente, apresentar 
propostas para melhorar a apresentação e 
o conteúdo dos resumos das 
características do produto e do folheto 
informativo, por forma a assegurar que 
estes constituam uma valiosa fonte de 
informação para o público em geral e 
para os profissionais de saúde.

Or. en

Alteração 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No prazo de 24 meses a contar da 
publicação da presente directiva no 
Jornal Oficial da União Europeia, a 
Comissão compromete-se a fornecer um 
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relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a pertinência do resumo 
das características do medicamento e do 
folheto informativo, tendo em conta as 
necessidades dos doentes e dos 
profissionais de saúde. Nesta base, a 
Comissão emite, se necessário, 
recomendações e/ou propostas legislativas 
com vista a melhorar estes dois 
documentos.

Or. fr

Justificação

Actualmente, o resumo das características do medicamento e o folheto informativo parecem 
não satisfazer plenamente as necessidades dos doentes e dos profissionais de saúde. Além 
disso, tendo em conta a evolução das práticas, conhecimentos e pedidos dos doentes e dos 
profissionais de saúde, a Comissão poderia, de forma pertinente, levar a cabo um estudo 
sobre a utilização e apresentação destes dois documentos.

Alteração 53
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Tendo em vista assegurar o mesmo 
nível de especialização científica no que 
respeita à tomada de decisão no domínio da 
farmacovigilância tanto no plano 
comunitário como nacional, o grupo de 
coordenação, ao executar tarefas de 
farmacovigilância, deve poder ter em conta 
o parecer do comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância da Agência.

(13) Tendo em vista assegurar o mesmo 
nível de especialização científica no que 
respeita à tomada de decisão no domínio da 
farmacovigilância tanto no plano 
comunitário como nacional, o grupo de 
coordenação, ao executar tarefas de 
farmacovigilância, deve poder ter em conta 
o parecer do comité consultivo para a 
determinação da relação risco-benefício
em matéria de farmacovigilância da 
Agência.

Or. fr

Justificação

A denominação «Comité Consultivo para a Avaliação dos Riscos em Matéria de 
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Farmacovigilância» é demasiado restritiva e ignora a necessidade de uma análise da relação 
risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise do risco, tomado como elemento 
separado. O âmbito de acção do Comité é, contudo, «qualquer questão relativa à 
farmacovigilância» (proposta de Regulamento, artigo 1.º, ponto 12).

Alteração 54
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros têm de aplicar 
um sistema de farmacovigilância destinado 
a recolher informações úteis nesta matéria, 
incluindo informações sobre suspeitas de 
reacções adversas, utilização indevida e 
abusiva de medicamentos, bem como sobre
erros terapêuticos, e assegurar o bom 
funcionamento através do 
acompanhamento dos casos de suspeitas de 
reacções adversas.

(16) Os Estados-Membros têm de aplicar 
um sistema de farmacovigilância destinado 
a recolher informações úteis nesta matéria, 
incluindo informações sobre suspeitas de 
reacções adversas resultantes de condições 
de utilização normais, de uma utilização 
não indicada no rótulo, de uma utilização 
indevida e abusiva de medicamentos, bem 
como de erros terapêuticos, e assegurar o 
bom funcionamento através do 
acompanhamento dos casos de suspeitas de 
reacções adversas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é confusa e pode ser clarificada para confirmar que o sistema de 
farmacovigilância deve ser utilizado para recolher informação sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas a medicamentos – não apenas aquelas resultantes da utilização indevida e 
abusiva e de erros terapêuticos.  

Alteração 55
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para efeitos de uma melhor
coordenação dos recursos disponíveis, os 

(17) Cada Estado-Membro deve ser 
responsável por controlar as reacções 
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Estados-Membros devem ser autorizados 
a delegar determinadas tarefas de 
farmacovigilância a outro 
Estado-Membro.

adversas que ocorram no seu território.
Para melhorar o grau de conhecimento em 
matéria de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a organizar acções de formação e a 
procederem regularmente ao intercâmbio 
de experiências e de informação.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deverá ser inteiramente responsável pela detecção e o acompanhamento 
de reacções adversas associadas a um medicamento comercializado no seu território. 
Alteração 56
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para efeitos de uma melhor 
coordenação dos recursos disponíveis, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a delegar determinadas tarefas de 
farmacovigilância a outro 
Estado-Membro.

(17) Cada Estado-Membro deve ser 
responsável pela detecção e 
acompanhamento das reacções adversas 
que ocorram no seu território. Para 
melhorar o nível de especialização em 
matéria de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a organizar formação e a procederem 
regularmente ao intercâmbio de 
informações e de competências.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deve ser inteiramente responsável pela detecção e acompanhamento 
de qualquer reacção adversa relacionada com um medicamento comercializado no seu 
território.
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Alteração 57
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado e os Estados-Membros 
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, os titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
devem comunicar essas reacções 
unicamente às autoridades competentes 
do Estado-Membro onde as mesmas 
ocorreram e os Estados-Membros devem 
comunicar essas reacções directamente à 
base e à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

Qualquer alteração ocorrida na base de 
dados nacional deve repercutir-se,
imediata e automaticamente, na base de 
dados Eudravigilance.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deve ter total e imediato conhecimento das reacções adversas a 
medicamentos que ocorram no seu território. Os Estados-Membros devem ter acesso directo 
aos relatórios detalhados de reacções adversas a medicamentos com vista a evitar a perda de 
informação clínica que iria comprometer a análise científica. Os Estados-Membros devem 
ser responsáveis por registar os relatórios na base de dados Eudravigilance com vista a ser 
garantida a qualidade da mesma base de dados. 
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Alteração 58
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado e os Estados-Membros 
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas e permitir 
aos Estados-Membros acederem 
simultaneamente à mesma informação, 
basta que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e os 
Estados-Membros comuniquem as 
reacções adversas à base e à rede de 
tratamento de dados de farmacovigilância 
comunitárias referidas na alínea d) do n.º 1 
do artigo 57.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (adiante designada «base de 
dados Eudravigilance»). Nesta óptica, e a 
fim de atingir os objectivos supracitados, 
os Estados-Membros não devem impor 
exigências suplementares em matéria de 
declaração rápida e periódica de suspeitas 
de reacções adversas junto dos titulares 
da autorização de introdução no mercado.

Or. fr

Justificação

Para atingir os objectivos comunitários e facilitar a transmissão de informação e a 
harmonização dos controlos, os Estados-Membros não deveriam impor exigências 
suplementares sem fundamento científico.

Alteração 59
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
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no mercado e os Estados-Membros
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

no mercado comuniquem as reacções 
adversas aos Estados-Membros e os 
Estados-Membros comuniquem essas 
reacções directamente à base e à rede de 
tratamento de dados de farmacovigilância 
comunitárias referidas na alínea d) do n.º 1 
do artigo 57.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (adiante designada «base de 
dados Eudravigilance»).

Qualquer alteração ocorrida na base de 
dados nacional deve repercutir-se, 
imediata e automaticamente, na base de 
dados Eudravigilance.
A base de dados Eudravigilance e a base 
de dados nacional devem ser totalmente 
interoperáveis.

Or. enJustificação

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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Alteração 60
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de simplificar a notificação de
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado e os Estados-Membros 
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

(18) A fim de simplificar a notificação de
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado e os Estados-Membros 
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»). A base de dados 
Eudravigilance deve, em simultâneo e por 
via electrónica, notificar os 
Estados-Membros pertinentes dos 
relatórios apresentados pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser avisados, por via electrónica, sempre que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado apresentem relatórios à Eudravigilance sobre 
suspeitas de reacções adversas graves que ocorram no seus territórios, como uma forma de 
verificação suplementar de modo a garantir que as autoridades nacionais competentes 
tenham conhecimento dessa informação e não a negligenciem.

Alteração 61
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 
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Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Na mesma perspectiva, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado devem pôr as autoridades de 
sobreaviso relativamente às comunicações 
de segurança que venham a efectuar, 
devendo as autoridades transmitir essa 
informação umas às outras.

Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Na mesma perspectiva, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado devem submeter às autoridades 
as comunicações de segurança para efeitos 
de autorização prévia, devendo as 
autoridades transmitir essa informação 
umas às outras.

Or. en

Justificação

Importa garantir que qualquer informação sobre medicamentos facultada pelas empresas ao 
público em geral não tenha carácter promocional. O principio da validação prévia da 
informação já é aplicada aos folhetos e embalagem, campanhas públicas, bem como na 
proposta de informação ao público em geral sobre a prescrição de medicamentos, que se 
encontra actualmente em debate e que, por razões de consistência, deverá ser aplicada à 
informação em matéria de farmacovigilância. 

Alteração 62
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Na mesma perspectiva, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado devem pôr as autoridades de 
sobreaviso relativamente às comunicações 
de segurança que venham a efectuar, 
devendo as autoridades transmitir essa 
informação umas às outras.

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
devem ser instados a submeter às
autoridades, para efeitos de autorização 
prévia, as comunicações de segurança que
pretendam divulgar. Imediatamente após 
essa autorização, as autoridades devem 
pôr-se reciprocamente de sobreaviso 
relativamente a essas comunicações de 
segurança.

Or. en
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Justificação

Importa garantir que qualquer informação sobre medicamentos facultada pelas empresas ao 
público em geral não tenha carácter promocional. O princípio da validação prévia da 
informação já é aplicável no caso folhetos informativos dos medicamentos, das campanhas 
públicas assim como na proposta de informação ao público em geral relativamente a 
medicamentos sujeitos a receita médica que se encontrem em discussão e por questões de 
consistência também deve ser aplicável às informações sobre farmacovigilância.

Alteração 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A notificação através de 
profissionais de saúde deve ser sobretudo 
incentivada nos casos em que a sua 
contribuição possa ser essencial para 
compreender a reacção adversa. Com 
vista a facilitar esta notificação, deve
facilitar-se o acesso dos profissionais de 
saúde, à informação relativa à medicação 
contida no registo de saúde do doente, em 
conformidade com as disposições em 
matéria de protecção de dados.

Or. en

Justificação

É importante realçar a importância dos profissionais de saúde como controladores no 
processo da comunicação de informação em matéria de famacovigilância.

Alteração 64
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A notificação através de 
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profissionais de saúde deve ser sobretudo 
incentivada nos casos em que a sua 
contribuição possa ser essencial para 
compreender a reacção adversa,
especialmente, a reacção adversa 
associada a erros terapêuticos.
Com vista a facilitar esta notificação, deve 
facilitar-se o acesso dos profissionais de 
saúde, à informação relativa à medicação 
contida no registo de saúde do doente.

Or. en

Justificação

É importante realçar a importância dos profissionais de saúde como controladores no 
processo da comunicação de informação em matéria de famacovigilância. Além disso, com 
vista a conseguir-se uma identificação mais correcta dos erros terapêuticos potenciais que 
conduzam a suspeitas de reacções adversas é essencial que os médicos e os farmacêuticos 
tenham acesso ao registo de saúde do doente, no respeito integral pelas disposições em 
matéria de protecção de dados.

Alteração 65
Crescenzio Rivellini

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Em especial, devem ser 
incentivadas as notificações efectuadas 
através dos profissionais de saúde nos 
casos em que a sua contribuição seja 
essencial para compreender o porquê da 
reacção adversa e das reacções adversas 
resultantes de erros terapêuticos. Para 
facilitar este tipo de notificações, e com o 
fim de proteger os cidadãos, deve ser 
garantido o acesso dos profissionais de 
saúde aos dados contidos nos registos de 
saúde dos doentes.

Or. it
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Justificação

É importante salientar o papel activo dos profissionais de saúde nas notificações de 
farmacovigilância. Por outro lado, para facilitar a identificação correcta de possíveis erros 
terapêuticos que causam suspeitas de reacções adversas, é essencial que os médicos e os 
farmacêuticos disponham em comum do acesso aos processos médicos dos pacientes, 
salvaguardadas as disposições da legislação relativa à protecção dos dados pessoais, num 
clima de colaboração recíproca que tem vindo a oferecer resultados positivos. 

Alteração 66
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança 
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados, não se 
justificando a elaboração de relatórios de 
rotina para medicamentos de uso genérico, 
de uso bem estabelecido, usados com base 
no livre consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se for 
necessário avaliar os respectivos riscos ou 
actualizar a informação do medicamento.

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança 
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados, devendo a sua 
periodicidade ser prolongada no caso de
medicamentos de uso genérico, de uso bem 
estabelecido, usados com base no livre 
consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos, com 
intervalos específicos, se for necessário 
avaliar os respectivos riscos ou actualizar a 
informação do medicamento.

Or. fr

Justificação

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
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de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Alteração 67
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança 
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados, não se 
justificando a elaboração de relatórios de 
rotina para medicamentos de uso genérico, 
de uso bem estabelecido, usados com base 
no livre consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se for 
necessário avaliar os respectivos riscos ou 
actualizar a informação do medicamento.

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados, sendo 
necessária a elaboração de relatórios de 
rotina para medicamentos de uso genérico, 
de uso bem estabelecido, usados com base 
no livre consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se for 
necessário avaliar os respectivos riscos ou 
actualizar a informação do medicamento.

Or. fr

Justificação

As reacções a um medicamento podem variar em função da sua composição e do modo de 
fabrico, pelo que, neste âmbito, todos os medicamentos devem estar sujeitos à publicação de 
relatórios periódicos actualizados de segurança.
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Alteração 68
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 
garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através 
da cobrança de taxas. Não obstante, a 
gestão dos fundos assim recolhidos deve 
estar sujeita ao controlo permanente das 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. 

Or. en

Justificação

As actividades de farmacovigilância devem ser financiadas por fundos públicos não só para 
garantir a sua independência mas também pelo facto dos Estados-Membros deverem ser 
plenamente responsáveis pela farmacovigilância (também em termos de financiamento) uma 
vez que são eles que suportam os custos associados aos efeitos secundários tanto em termos 
de morbilidade com em termos de mortalidade. De acordo com a Comissão Europeia 
«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.

Alteração 69
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. 
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garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através 
da cobrança de taxas. Não obstante, a 
gestão dos fundos assim recolhidos deve 
estar sujeita ao controlo permanente das 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

Or. en

Justificação

As actividades de farmacovigilância devem ser financiadas por fundos públicos não só para 
garantir a sua independência mas também pelo facto dos Estados-Membros deverem ser 
plenamente responsáveis pela farmacovigilância (também em termos de financiamento) uma 
vez que são eles que suportam os custos associados aos efeitos secundários tanto em termos 
de morbilidade com em termos de mortalidade. De acordo com a Comissão Europeia 
«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.

Alteração 70
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 
garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através 
da cobrança de taxas. Não obstante, a 
gestão dos fundos assim recolhidos deve 
estar sujeita ao controlo permanente das 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. 

Or. en
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Alteração 71
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A presente directiva 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 evitar 
reacções adversas, identificar e tomar 
medidas para reduzir os riscos e aumentar 
os benefícios dos medicamentos tendo em 
vista proteger a saúde pública, deveria ser 
possível processar dados pessoais no 
âmbito do sistema de Eudravigilance, 
respeitando simultaneamente a legislação 
da UE em matéria de protecção de dados. 
Esse propósito constitui um interesse 
público fundamental que pode ser 
justificado se os dados de saúde 
identificáveis só forem tratados quando 
estritamente necessário e as partes 
envolvidas avaliarem essa necessidade em 
cada uma das fases do processo de 
farmacovigilância.
1JO L 281, 23/11/1995, p. 31.
2JO L 8, 12/1/2001, p. 1.

Or. en
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Justificação

A presente proposta refere-se a dados pessoais de natureza extremamente sensível, os quais 
devem ser plenamente protegidos. Ver também o parecer da Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados de Abril de 2009.

Alteração 72
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(a) O ponto 11 passa a ter a seguinte 
redacção: 

Suprimido

«(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um 
medicamento.»

Or. en

Justificação

A frase introdutória (ponto 11 do artigo 1.º do texto consolidado da Directiva 2001/83/CE, 
que consiste na definição de produtos comercializados utilizada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH)), e que indica 
claramente referir-se a condições de utilização normais e evita confusão com casos que 
envolvem situações de abuso, deve ser retomada. 

Alteração 73
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

«(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 74
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.

11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento 
que ocorra em posologias normalmente 
utilizadas para a profilaxia, o diagnóstico 
ou o tratamento de uma doença ou para a
recuperação, correcção ou modificação de 
uma função fisiológica.

Or. fr

Justificação

Não se justifica a modificação da definição, sendo de manter a definição mais geralmente 
aceite internacionalmente (ou seja, a definição aceite pela OMS e pela Conferência 
Internacional sobre Harmonização e Requisitos Técnicos de Registo dos Medicamentos para 
Uso Humano (ICH)). Por outro lado, assevera-se oportuno definir paralelamente as noções 
de erro terapêutico e de utilização indevida, cobertos pela nova definição proposta pela 
Comissão, mas que não invocam as mesmas respostas. 

Alteração 75
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.

(11) Reacção adversa: qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento
que ocorra em doses normalmente
utilizadas no corpo humano em 
conformidade com o resumo das 
características do produto para a 
profilaxia, diagnóstico, tratamento ou 
modificação das funções fisiológicas; 
11-A) utilização não indicada no rótulo: 
utilização de um medicamento que não 
está em conformidade com o resumo das 
características do medicamento, incluindo 
erros terapêuticos, e que é acompanhada 
de efeitos nocivos e involuntários;

Or. en

Justificação

Para efeitos de avaliação destes dois tipos diferentes de efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização de um medicamento é importante fazer a distinção entre a utilização 
em conformidade com o resumo das características do produto e a utilização que não esteja 
em conformidade com esse resumo (utilização para indicações diferentes das autorizadas e 
erros terapêuticos). A avaliação conduzirá a reacções diferentes por parte das autoridades 
competentes: os erros terapêuticos podem conduzir a advertências adicionais mas não à 
retirada ou suspensão da autorização de introdução no mercado, ao contrário das reacções 
adversas.

Alteração 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.

(11) Reacção adversa: qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento
que ocorra em doses normalmente
utilizadas no corpo humano para a
profilaxia, o diagnóstico ou o tratamento 
de doenças ou na recuperação, correcção 
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ou modificação de funções fisiológicas.

Or. en

Justificação

É importante utilizar terminologia consistente a nível mundial. As definições utilizadas na CE 
devem ser idênticas às definições estabelecidas pela ICH ou pela OMS. A definição do termo 
«reacção adversa» não se encontra em conformidade com a definição da OMS. A actual 
definição de reacção adversa da CE não se encontra em conformidade com a OMS e deve ser 
mantida devido ao facto de estar associada a doses em conformidade com a autorização de 
introdução no mercado. Caso contrário não é possível determinar o que é «involuntário».

Alteração 77
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

«(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 78
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

«(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É inserido o seguinte ponto:
11-A. Erro terapêutico: uma reacção que 
não é uma reacção adversa mas resulta de 
erros e da utilização de um medicamento 
diferente da que consta no resumo 
autorizado das características do produto, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo.

Or. en

Justificação

É também importante obter informação relativa aos erros terapêuticos mas estes devem ser 
distinguidos das reacções adversas. É compreensível que seja importante para as autoridades 
obterem informação relativa a erros terapêuticos. A reacção adversa normalmente afecta o 
folheto informativo da embalagem e o resumo das características do produto ao passo que 
não existe qualquer razão para reflectir os erros terapêuticos nesses documentos.

Alteração 80
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É inserido o seguinte ponto:
«(13-A) Efeito ambiental adverso: um 
efeito indesejável, no ambiente ou na 
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saúde pública através do ambiente, de um 
medicamento ou dos seus produtos de
degradação.»

Or. en

Justificação

Os produtos farmacêuticos são eliminados pelos doentes que se encontram sob tratamento 
médico. Passam frequentemente por estações de tratamento de águas residuais e podem 
poluir a água da superfície, a água subterrânea e até mesmo a água potável. Os efeitos 
ambientais adversos necessitam de ser tratados na legislação sobre produtos farmacêuticos. 
Nessa medida é necessário uma definição de efeito ambiental adverso.

Alteração 81
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

«14. Suspeita de reacção adversa: Qualquer 
reacção adversa que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 82
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

«14. Suspeita de reacção adversa: Qualquer (Não se aplica à versão portuguesa.)



PE438.412v02-00 44/188 AM\808932PT.doc

PT

reacção adversa que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.»

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 83
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

«14. Suspeita de reacção adversa: Qualquer 
reacção adversa que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 84
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

«(14) Suspeita de reacção adversa: 
Qualquer reacção adversa que não 
permita excluir a existência de uma 
relação de causalidade entre o sucedido e 
o medicamento.»;

«(14) Erro terapêutico: Qualquer evento 
ou incidente inapropriado e não 
intencional, evitável, que conduziu ou é 
susceptível de ter conduzido a um efeito 
adverso enquanto o medicamento se 
encontrava sob o controlo de um 
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profissional da saúde, doente ou 
consumidor. Os erros terapêuticos que 
produzem efeitos adversos devem, para 
efeitos de notificação, ser considerados 
reacções adversas.».

Or. en

Justificação

Por uma questão de clareza, convém introduzir a definição de «erro terapêutico», de forma a 
que os incidentes evitáveis, não intencionais e inapropriados que conduzam a um efeito 
involuntário, resultante da utilização autorizada de um medicamento de acordo com a 
posologia normal, mas também de erros terapêuticos e de utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado das características do medicamento sejam 
abrangidos pela presente directiva (ver considerando 5).

Alteração 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«(14-A) Efeito ambiental adverso: Os
efeitos nocivos na saúde pública ou no 
ambiente, sobretudo na água de 
superfície, na água subterrânea e na água 
potável relacionados com o aparecimento 
no ambiente de produtos farmacêuticos 
ou dos seus produtos de degradação, ou 
de misturas de produtos farmacêuticos 
com os seus produtos de degradação.

Or. en

Justificação

Os produtos farmacêuticos são eliminados através da urina pelos doentes que se encontram 
sob tratamento médico. Passam pelas estações de tratamento de águas residuais e poluem a 
água de superfície e a água subterrânea. Quando os produtos farmacêuticos chegam aos 
poços de água constituem também uma ameaça para a saúde pública. No ambiente aquático 
podem causar efeitos nocivos à flora e à fauna. Assim os efeitos ambientais adversos 
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necessitam de ser abrangidos na legislação relativa à farmacovigilância. Nessa medida é 
necessário uma definição de efeito ambiental adverso.

Alteração 86
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

c) o ponto 15 passa a ter a seguinte 
redacção:

c) o ponto 15 passa a ter a seguinte 
redacção:

«(15) Estudo de segurança pós-
autorização: Qualquer estudo que incida 
num medicamento autorizado, destinado a 
identificar, caracterizar ou quantificar um 
risco em matéria de segurança e a 
confirmar o perfil de segurança de um 
medicamento ou a medir a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos.»;

«(15) Estudo de farmacovigilância pós-
autorização: Qualquer estudo que incida 
num medicamento, autorizado
precocemente por razões de saúde pública 
ou pela inexistência de alternativa 
terapêutica, ou efectuado a pedido das 
autoridades de saúde aquando da 
introdução do medicamento no mercado, 
destinado a identificar, caracterizar ou 
quantificar o risco de reacções adversas, a 
avaliar o perfil de reacções adversas do 
medicamento, a reavaliar a sua relação 
risco-benefício ou a medir a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos.»

Or. en

Justificação

O estudo pós-autorização destina-se a controlar as reacções adversas dos medicamentos no 
ser humano. A terminologia utilizada deve reflectir melhor a realidade do objectivo destes 
estudos pós-autorização. Os estudos de segurança pós-autorização não devem ser utilizados 
para obter facilmente uma autorização de introdução no mercado sem uma avaliação 
suficiente. 
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Alteração 87
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

c) o ponto 15 passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«(15) Estudo de segurança 
pós-autorização: Qualquer estudo que 
incida num medicamento autorizado, 
destinado a identificar, caracterizar ou
quantificar um risco em matéria de 
segurança e a confirmar o perfil de 
segurança de um medicamento ou a 
medir a eficácia das medidas de gestão 
dos riscos.»;

Or. en

Alteração 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

«(15) Estudo de segurança
pós-autorização: Qualquer estudo que 
incida num medicamento autorizado, 
destinado a identificar, caracterizar ou 
quantificar um risco em matéria de 
segurança e a confirmar o perfil de 
segurança de um medicamento ou a medir 
a eficácia das medidas de gestão dos 
riscos.»;

«(15) Estudo de farmacovigilância
pós-autorização: Qualquer estudo que 
incida num medicamento, autorizado
precocemente por razões de saúde pública 
ou pela inexistência de alternativa 
terapêutica, ou efectuado a pedido das 
autoridades de saúde aquando da 
introdução do medicamento no mercado, 
destinado a identificar, caracterizar ou 
quantificar o risco de reacções adversas, a 
avaliar o perfil de reacções adversas do 
medicamento, a reavaliar a sua relação 
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risco-benefício ou a medir a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos.»;

Or. en

Justificação

O estudo pós-autorização destina-se a controlar as reacções adversas dos medicamentos no 
ser humano. Não se destina a fiscalizar a «segurança pós-autorização». Os estudos de 
segurança pós-autorização não devem ser utilizados para obter facilmente uma autorização 
de introdução no mercado sem uma avaliação suficiente. 

Alteração 89
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o ponto 28-A passa a ter a seguinte 
redacção: 
«(28-A) Relação risco-benefício:
Uma avaliação dos efeitos terapêuticos 
positivos do medicamento em relação 
aos riscos definidos no ponto 28.»

Or. en

Justificação

O problema dos resíduos farmacêuticos no ambiente é um problema já bem conhecido. Não 
se trata apenas de uma questão de protecção do ambiente mas também da saúde pública 
através do ambiente. Não obstante, os efeitos ambientais dos medicamentos ainda não fazem 
parte da avaliação da relação risco-benefício para a autorização de medicamentos. A 
Agência Europeia do Ambiente (2010), a Agência de Medicamentos Sueca (2009) e o 
Conselho Consultivo sobre o Ambiente Alemão (2007) todos defendem que os efeitos 
ambientais devem ser considerados para efeitos de atribuição de autorizações.  
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Alteração 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o ponto 28-A passa a ter a seguinte 
redacção:
«(28-A) Relação risco-benefício: 
Uma avaliação dos efeitos terapêuticos 
positivos do medicamento em relação aos 
riscos definidos no ponto 28.»

Or. en

Justificação

O objectivo da alteração consiste em integrar o «risco para o ambiente» na avaliação da 
relação risco-benefício. Essa integração já se encontra prevista na legislação relativa a 
medicamentos veterinários e a sua integração na legislação relativa a medicamentos para 
uso humano é recomendada no Relatório Técnico n.º 1/2010 da Agência Europeia do 
Ambiente. O principal objectivo prende-se com a protecção da saúde pública sem colocar em 
risco o acesso a medicamentos importantes por parte dos doentes.

Alteração 91
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-B

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medidas.

(28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas 
específicas de farmacovigilância 
destinadas a quantificar ou prevenir os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medida, ou a assegurar uma identificação 
precoce de novos riscos.
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Or. en

Justificação

Todos os medicamentos disponíveis no mercado europeu devem ser criteriosamente 
acompanhados através do sistema de farmacovigilância geral, cuja eficácia deve ser 
reforçada tanto a nível europeu como a nível nacional. O objectivo de um sistema de gestão 
de riscos não deverá ser «identificar os riscos de um medicamento»: esse é o papel da 
avaliação da autorização de pré-introdução no mercado. Um sistema de gestão de riscos 
deve permitir prevenir os riscos já identificados através da avaliação da autorização de pré-
introdução no mercado e identificar tão cedo quanto possível riscos novos.

Alteração 92
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-B

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medidas.

(28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas 
específicas de farmacovigilância 
destinadas a quantificar ou prevenir os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medida, ou a assegurar uma identificação 
precoce de novos riscos.

Or. en

Alteração 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-B

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Sistema de gestão de riscos: um (28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
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conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medidas.

conjunto de actividades e medidas 
específicas de farmacovigilância 
destinadas a quantificar ou prevenir os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medida, ou a assegurar uma identificação 
precoce de novos riscos.

Or. en

Justificação

Todos os medicamentos disponíveis no mercado europeu devem ser criteriosamente 
acompanhados através do sistema de farmacovigilância geral, cuja eficácia deve ser 
reforçada tanto a nível europeu como a nível nacional. O objectivo de um sistema de gestão 
de riscos não deverá ser «identificar os riscos de um medicamento»: esse é o papel da 
avaliação da autorização de pré-introdução no mercado. Um sistema de gestão de riscos 
deve permitir prevenir os riscos já identificados através da avaliação da autorização de pré-
introdução no mercado.

Alteração 94
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-C

Texto da Comissão Alteração

(28-C) sistema de farmacovigilância: um 
sistema utilizado pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado e 
pelos Estados-Membros, a fim de cumprir
as tarefas e as responsabilidades constantes 
do título IX, tendo em vista o 
acompanhamento da segurança dos 
medicamentos autorizados e a detecção de 
quaisquer alterações na respectiva relação 
risco-benefício.

(28-C) sistema de farmacovigilância: um 
sistema que permita aos titulares de 
autorizações de introdução no mercado e 
aos Estados-Membros, tendo em vista
cumprir as tarefas e as responsabilidades 
constantes do título IX:

a) recolher informações úteis para o 
acompanhamento dos medicamentos, 
nomeadamente quanto às suas reacções 
adversas no ser humano, incluindo em 
caso de utilizações indevidas e abusivas 
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dos mesmos e de erros terapêuticos; e 

b) avaliar cientificamente essas 
informações, tendo em vista a detecção de 
quaisquer alterações na relação 
risco-benefício dos medicamentos
autorizados. 

Or. en

Justificação

A frase introdutória (artigo 102.º da Directiva 2001/83/CE consolidada) que indica 
claramente as tarefas abrangidas por um sistema de farmacovigilância (recolha de 
informação e avaliação científica) deve ser retomada. A farmacovigilância é uma disciplina 
científica baseada na observação destinada a controlar as reacções adversas de 
medicamentos no ser humano. Não se destina a controlar a «segurança dos medicamentos» 
(expressão ambígua «orientada para o medicamento» em vez de ser «orientada para o 
doente»). 

Alteração 95
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-C

Texto da Comissão Alteração

28-C) Sistema de farmacovigilância: um 
sistema utilizado pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado e 
pelos Estados-Membros, a fim de cumprir 
as tarefas e as responsabilidades constantes 
do título IX, tendo em vista o 
acompanhamento da segurança dos 
medicamentos autorizados e a detecção de 
quaisquer alterações na respectiva relação 
risco-benefício.

28-C) Sistema de farmacovigilância: um 
sistema que permita:

a) recolher informações úteis para o 
acompanhamento dos medicamentos, 
nomeadamente quanto às suas reacções 
adversas no ser humano, incluindo em 
caso de utilizações indevidas e abusivas 
dos mesmos e de erros terapêuticos; e 
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b) avaliar cientificamente essas 
informações, tendo em vista a detecção de 
quaisquer alterações na relação 
risco-benefício dos medicamentos
autorizados. 
c) aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado e aos
Estados-Membros, cumprirem as tarefas e 
as responsabilidades constantes do título 
IX.

Or. fr

Justificação

Reposição da definição do sistema de farmacovigilância conforme anteriormente definido na 
Directiva 2001/83/CE, não abordando, a proposta da Comissão, as missões de recolha de 
informações e de avaliação científica.

Alteração 96
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1 - alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – pontos 32-A, 32-B e 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) São inseridos os seguintes pontos 
32-A, 32-B e 32-C:
«(32-A) Erro terapêutico: a omissão ou 
realização não intencional e evitável de 
um acto relativo a um medicamento, que 
pode dar origem a um risco ou reacção 
adversa no doente e que pode afectar uma 
ou mais etapas do circuito do 
medicamento, tais como a selecção 
através das características do 
medicamento, a prescrição, a dispensa, a 
validação, a preparação, a armazenagem, 
a entrega, a administração, a informação 
e o acompanhamento terapêutico, mas 
também as suas "interfaces", como as
transmissões ou transcrições.
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(32-B) Utilização indevida: utilização do
medicamento não conforme com as 
recomendações constantes do resumo das 
características do produto (RCP). 
(32-C) Utilização justificada do ponto de 
vista médico que não obedece às
indicações aprovadas: caso especifico de 
utilização deliberadamente não conforme 
com as recomendações da secção
«indicações» do RCP, mas baseada nos
dados da avaliação».

Or. en

Justificação

Acrescentar as definições de «erros terapêutico», «utilização indevida» e «utilização que não 
obedece a indicações medicamente justificadas» é útil por forma a que os dados de 
farmacovigilância possam ser classificados e registados de uma maneira mais informativa 
em relação ao contexto de utilização.

Alteração 97
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – pontos 32-A, 32-B e 32-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditado o seguinte ponto 32:
32-A) Erro terapêutico: omissão ou 
realização não intencionais de um acto 
relativo a um medicamento, que possa 
estar na origem de um risco ou reacção 
adversa no doente. Por definição, o erro 
terapêutico é evitável, uma vez que 
demonstra o que deveria ter sido feito mas
não foi durante os cuidados terapêuticos 
medicamentosos prestados ao um doente. 
O erro terapêutico pode dizer respeito a 
uma ou várias etapas do circuito do 
medicamento, tais como: selecção do 
medicamento, prescrição, fornecimento, 
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análise das receitas, preparação galénica, 
armazenamento, entrega, administração, 
informação, acompanhamento 
terapêutico, mas também nas respectivas 
interfaces, como as transmissões ou 
transcrições.

Or. fr

Justificação

Não se justifica a modificação da definição, sendo de manter a definição mais geralmente 
aceite internacionalmente (ou seja, a definição aceite pela OMS e pela Conferência 
Internacional sobre Harmonização e Requisitos Técnicos de Registo dos Medicamentos para 
Uso Humano (ICH)). Por outro lado, assevera-se oportuno definir paralelamente as noções 
de erro terapêutico e de utilização indevida, cobertos pela nova definição proposta pela 
Comissão, mas que não invocam as mesmas respostas. 

Alteração 98
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditado o seguinte ponto 32-B:
(32-B) Utilização indevida: utilização não 
conforme com as recomendações do 
resumo das características do 
medicamento (RCM).

Or. fr

Justificação

Cf. modificação ao ponto 32-A.
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Alteração 99
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditado o seguinte ponto 32-C:
(32-C) Utilização à margem das 
indicações, justificada de um ponto de 
vista médico: caso particular da utilização 
deliberadamente não conforme com as 
recomendações da secção de indicações 
do resumo das características do 
medicamento (RCM), mas baseada nos 
dados da avaliação.

Or. fr

Justificação

Cf. ponto 32-A.

Alteração 100
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 32-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) É aditado o seguinte ponto 32-D:
(32-D) Dados com carácter de 
confidencialidade comercial: considera-se 
que as partes de documentos, dados ou 
informações têm carácter de 
confidencialidade comercial durante um 
período de tempo determinado que deve 
ser especificado, caso se demonstre que a 
sua divulgação pode vir a ser 
excessivamente prejudicial ao interesse 
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comercial do titular de uma autorização 
de introdução no mercado, salvo nos 
casos em que, não obstante o referido 
prejuízo, a divulgação se justifique pelo 
interesse público. Os dados relativos à 
saúde pública, em particular os dados pré-
clínicos, clínicos e os dados de 
farmacovigilância, não podem nunca ser 
considerados como dados com carácter de 
confidencialidade comercial. Os dados 
relativos ao volume de vendas devem 
também ser do domínio público, uma vez 
que se trata de dados científicos que 
permitem avaliar o nível de exposição da 
população às reacções adversas de um 
determinado medicamento.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o ponto 32-A.

Alteração 101
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 8 – n.º 3 – ponto i) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-a) É inserido um novo travessão após o 
segundo travessão no ponto i):
“- ensaios ecotoxicológicos, e”

Or. en

Justificação

Os produtores farmacêuticos devem fornecer dados ecotoxicológicos adequados 
relativamente aos seus produtos no momento em que solicitam as respectivas autorizações de 
introdução no mercado. Trata-se de um pré-requisito para uma avaliação de riscos 
adequada. 
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Alteração 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 8 – n.º 3 – ponto (i) 

Texto da Comissão Alteração

- a) é aditado um novo travessão 2a 
(novo) ao ponto (i):
- ensaios ecotoxicológicos. 

Or. en

Justificação

Os produtores farmacêuticos nem sempre fornecem dados ecotoxicológicos relativos aos seus 
medicamentos quando solicitam a autorização de introdução no mercado, possivelmente 
porque esse incumprimento não tem nenhum impacto no resultado do processo de 
autorização. A falta de dados torna impossível a avaliação de riscos. A estimativa de 
alterações no risco ambiental avaliado requer que os dados iniciais sejam apresentados pelo 
produtor.

Alteração 103

Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 8 – n.º 3 – alínea i-A) – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

«i-A) Um resumo do sistema de 
farmacovigilância do requerente, que deve 
incluir o seguinte:

«i-A) Uma descrição detalhada e um 
resumo do sistema de farmacovigilância do 
requerente, que deve incluir o seguinte:

Or. fr
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Justificação

O fornecimento desta «descrição detalhada» (segundo a formulação da Directiva 
2001/83/CE consolidada na alínea i-A) do artigo 8.º) é uma disposição importante que 
permite verificar quais os meios postos em prática. Torna-se necessário manter esta 
obrigação. 

Alteração 104
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 1 – ponto 3-A) – e artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) é inserido o ponto 3-A seguinte:
«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;».
b) é aditado o seguinte parágrafo:
«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004, o 
resumo inclui a menção: "Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

Or. fr

Justificação

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
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médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Alteração 105
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo11 – n.º 1 – ponto 3-A

Texto da Comissão Alteração

«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;»

«3-A. Em todos os medicamentos, à 
excepção daqueles referidos nos artigos 
10.º, 10.º-A, 10.º-C, 14.º, 16.º e 16.º-A., um 
resumo da informação essencial necessária 
para utilizar o medicamento de modo 
seguro e eficaz;»

Or. en

Justificação

Deverão ser previstas excepções para certas categorias de medicamentos com um perfil de 
segurança especialmente elevado. Relativamente aos medicamentos homeopáticos isto 
revela-se de uma importância económica extrema uma vez que as empresas farmacêuticas 
que os fabricam são sobretudo PME. O encargo regulamentar e administrativo associado à 
farmacovigilância deve ser proporcional e eficaz e nessa medida limitado a medidas 
necessárias para o efeito, sobretudo no que concerne medicamentos homeopáticos.

Alteração 106
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – ponto 3-A

Texto da Comissão Alteração

a) é inserido o ponto 3-A seguinte: Suprimido
«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;»
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Or. en

Justificação

A introdução de um resumo levanta problemas sobretudo quando os seus termos não se 
encontram definidos. Relaciona-se com o risco de os doentes lerem apenas essa parte, 
quando de facto deviam ler todo o folheto informativo. Problemas relacionados com a 
legibilidade do panfleto não se resolvem acrescentando um resumo. Em vez disso, deveria 
proceder-se a uma revisão das disposições no folheto.

Alteração 107
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 1 – ponto 3-A e artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;»

«3-A. No prazo de 24 meses a contar da 
publicação da presente directiva no 
Jornal Oficial da União Europeia, a 
Comissão compromete-se a fornecer um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a pertinência do resumo 
das características do medicamento e do 
folheto informativo, tendo em conta as 
necessidades dos doentes e dos 
profissionais de saúde. Nesta base, a 
Comissão emite, se necessário, 
recomendações e/ou propostas legislativas 
com vista a melhorar estes dois 
documentos. 

b) é aditado o seguinte parágrafo:
«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004, o 
resumo inclui a menção: «Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»
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Or. xm

Justificação

Presentemente, o resumo das características do medicamento e o folheto informativo 
parecem não satisfazer em pleno as necessidades dos doentes e dos profissionais de saúde. 
Do mesmo modo, tendo em conta a evolução das práticas, dos conhecimentos e das 
solicitações dos doentes e dos profissionais de saúde, a Comissão poderia, de forma 
pertinente, realizar um estudo sobre a utilização e a apresentação destes dois documentos.

Alteração 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – ponto 3-A

Texto da Comissão Alteração

a) é inserido o ponto 3-A seguinte: Suprimido
«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Alteração 109
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – ponto 3-A

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a seguinte menção, precedida do 
símbolo: «Medicamento introduzido no 
mercado há menos de três anos ou sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

Or. en

Alteração 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – ponto 3-A

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

«Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, o resumo incluirá a
seguinte menção: «Medicamento sujeito a
fiscalização de segurança 
pós-autorização. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser notificadas ao 
seu médico, farmacêutico ou <nome e 
endereço Web da autoridade nacional 
competente>”.»
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Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração da alínea a).

Alteração 111
János Áder

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 1 – n.º 3
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – parágrafo 1 – n.° 3-A e artigo 11 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) é inserido o ponto 3-A seguinte:

«3-A. Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;
b) é aditado o seguinte parágrafo. b) é aditado o seguinte parágrafo:

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da
autoridade nacional competente>.»

«No caso dos medicamentos incluídos na 
lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

Or. hu

Justificação

Não há motivo para apresentar a informação essencial num campo separado, uma vez que o 
doente e o médico podem obter a informação essencial necessária para utilizar o 
medicamento de modo seguro e eficaz através da leitura do resumo das características do 
medicamento ou do folheto informativo na sua totalidade. Resumir a informação essencial 
pode fomentar uma tendência por parte do doente e do médico para limitar a sua atenção 
àquilo que está escrito na caixa com a borda negra, o que, em última análise, pode pôr em 
causa a utilização segura do medicamento.
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Alteração 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a seguinte menção, precedida do 
símbolo: «Medicamento introduzido no 
mercado há menos de três anos ou sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

Or. en

Justificação

Advertências especiais para todos os medicamentos recentemente autorizados no mercado 
assim como medicamentos sujeitos a uma fiscalização intensiva ajudarão os profissionais de 
saúde e os doentes a identificar os medicamentos recentemente autorizados no mercado há 
menos de três anos e reforçarão a sua tomada de consciência para a importância de 
comunicar qualquer reacção adversa que possa ocorrer.

Alteração 113
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b) – parágrafo 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a seguinte menção, precedida do 
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fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

símbolo     : Todas as suspeitas de 
reacções adversas têm de ser notificadas a 
<nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde, em particular, já estarão familiarizados com o símbolo do 
triângulo preto que é utilizado para indicar um medicamento novo sob fiscalização intensiva 
em toda a comunidade europeia (para medicamentos autorizados em conformidade com o
procedimento centralizado). Não obstante, a menção «Medicamento sob fiscalização 
intensiva» não é necessária dado que a mesma pode assustar os doentes dissuadindo-os a 
não tomarem o medicamento.   

Alteração 114
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.»

«Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, o folheto informativo
incluirá a seguinte menção: «Este 
medicamento, recentemente autorizado,
encontra-se sob fiscalização intensiva com 
vista a aumentar o conhecimento sobre as 
suas reacções adversas. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>». A menção deve 
ser acompanhada de um triângulo negro
invertido . O triângulo negro deve 
também figurar na embalagem exterior.

Or. en

Justificação

Reforçar o poder dos doentes e dos profissionais de saúde: precisam perceber a razão pela 
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qual devem comunicar as reacções caso se pretenda efectivamente incentivar essa 
comunicação. Se os doentes souberem que o medicamento que tomam é útil para eles (isto é, 
em doenças graves como o cancro, ou para abrandar a evolução de uma doença crónica), 
uma explicação dessa natureza não comprometerá o seu cumprimento, mas pelo contrário irá 
reforçar o seu poder e confiança. 

Alteração 115
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>»

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso de medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Este Medicamento 
demonstrou ser benéfico em doentes com 
sintomas idênticos aos seus. Como todos 
os medicamentos, está sujeito a
fiscalização de segurança. Todas as 
suspeitas de reacções adversas têm de ser 
notificadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>”.»

Or. en

Justificação

Para os medicamentos previstos na lista referida no artigo 23.º do regulamento, cuja 
autorização está sujeita a condições específicas o resumo das características do produto deve 
indicar que o produto está sujeito a fiscalização de segurança em vez de fiscalização 
intensiva. Uma linguagem pode impedir os doentes de respeitarem o tratamento e afectar 
indirectamente a notificação de reacções adversas possíveis a medicamentos não incluídos 
nessa categoria de produtos. Os doentes e os profissionais de saúde devem ser incentivados a 
comunicarem todas as reacções adversas possíveis.
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Alteração 116
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

No caso dos medicamentos incluídos na 
lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização detalhada pós-autorização. 
Todas as suspeitas de reacções adversas 
devem ser comunicadas a <nome e 
endereço Web da autoridade nacional 
competente> ou ao seu médico, 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde.»

Or. fr

Justificação

Para além do facto de nem todos os doentes terem acesso à Internet, os médicos, os
farmacêuticos e os outros profissionais de saúde continuam a ser os interlocutores
privilegiados dos doentes. Por conseguinte, torna-se necessário mencionar igualmente a 
possibilidade de notificar os profissionais de saúde.

Alteração 117
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
Este resumo da informação essencial será
revisto após a entrada em vigor de uma 
nova directiva relativa à informação a 
prestar aos doentes, que deverá ser 
proposta pela Comissão»:
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Or. en

Justificação

A directiva relativa à informação a ser divulgada aos doentes constitui uma parte importante 
da embalagem do medicamento e nessa medida o resumo da informação essencial, necessária 
para uma utilização segura e eficaz do medicamento, deve ser revisto quando a directiva 
entrar em vigor.

Alteração 118
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 16-C – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

3-A. No n.º 4 do artigo 16.º-C, o segundo 
parágrafo é alterado da seguinte forma:
O comité ponderará a questão de saber 
se estão satisfeitos todos os outros 
critérios de registo simplificado 
constantes do artigo 16.º-A. Se o comité 
o considerar possível, elaborará uma 
monografia comunitária de plantas 
medicinais, tal como consta do n.º 3 do 
artigo 16.º-H, que será observado pelo 
Estado-Membro aquando da sua decisão 
final.

Or. en

Justificação

O procedimento comunitário para estabelecer monografias só é eficaz se os 
Estados-Membros forem obrigados a seguir as monografias comunitárias.
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Alteração 119
Mairead McGuinness

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. As autoridades nacionais competentes 
põem sem demora à disposição do público 
a autorização de introdução no mercado, 
juntamente com o resumo das 
características do medicamento e quaisquer 
condições estabelecidas nos termos dos 
artigos 21.º-A, 22.º e 22.º-A, e respectivos 
prazos de cumprimento, para cada 
medicamento que tenham autorizado.

«3. As autoridades nacionais competentes 
põem sem demora à disposição do público 
a autorização de introdução no mercado, 
juntamente com o folheto informativo, o 
resumo das características do medicamento 
e quaisquer condições estabelecidas nos 
termos dos artigos 21.º-A, 22.º e 22.º-A, e 
respectivos prazos de cumprimento, para 
cada medicamento que tenham autorizado.

Or. en

Justificação

Com vista a fornecer informação completa e exacta ao público em geral, o folheto 
informativo deve também ser tornado público no momento da concessão da autorização de 
introdução no mercado.

Alteração 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formula observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de avaliação 
deve ser actualizado sempre que surjam 

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formula observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de 
avaliação especifica a evolução natural da 
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novas informações importantes para a 
avaliação da qualidade, segurança e 
eficácia desse medicamento.»

doença, os tratamentos existentes para a 
indicação requerida, se for caso disso, e 
determina se o medicamento constitui um 
progresso terapêutico tangível
relativamente aos tratamentos existentes 
(«valor acrescentado» ou «melhoria do 
serviço médico prestado»). O relatório de 
avaliação deve ser actualizado sempre que 
surjam novas informações importantes para 
a avaliação da qualidade, segurança e 
eficácia desse medicamento.» 

Or. en

Justificação

Um maior reforço do critério para efeitos da concessão de autorização de introdução no 
mercado com vista a incluir a demonstração do progresso terapêutico em comparação com 
os tratamentos existentes (valor terapêutico acrescentado) reduziria uma exposição ao risco 
desnecessária.

Alteração 121
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formula observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de avaliação 
deve ser actualizado sempre que surjam 
novas informações importantes para a 
avaliação da qualidade, segurança e 
eficácia desse medicamento.»

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formula observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de 
avaliação especifica a evolução natural da 
doença, os tratamentos existentes para a 
indicação requerida, se for caso disso, e 
determina se o medicamento constitui um 
progresso terapêutico tangível 
relativamente aos tratamentos existentes 
(«valor acrescentado» ou «melhoria do 
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serviço médico prestado»). O relatório de 
avaliação deve ser actualizado sempre que 
surjam novas informações importantes para 
a avaliação da qualidade, segurança e 
eficácia desse medicamento.» 

Or. en

Justificação

O primeiro passo para minimizar os efeitos nefastos das reacções adversas nos doentes passa 
por evitar o consumo de medicamentos quando estes não são úteis. Para minimizar os efeitos 
nefastos das reacções adversas nos doentes, o critério de atribuição das autorizações de 
introdução no mercado deve também sofrer alterações: exigir, aquando do pedido da 
autorização de introdução no mercado, que seja demonstrado que o novo medicamento 
constitui um progresso terapêutico permite evitar a exposição desnecessária do público a 
danos evitáveis. 

Alteração 122
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 4 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
publicam sem demora o relatório de 
avaliação, juntamente com a 
fundamentação do seu parecer, depois de 
suprimida qualquer informação comercial 
de natureza confidencial. A fundamentação 
será facultada de forma separada para cada 
indicação requerida.

As autoridades nacionais competentes 
publicam sem demora o relatório de 
avaliação final, juntamente com a 
fundamentação do seu parecer, depois de 
suprimida qualquer informação comercial 
de natureza confidencial. A fundamentação 
será facultada de forma separada para cada 
indicação requerida.

Or. fr

Justificação

Para melhor informação do público, é importante salientar que o relatório de avaliação deve 
poder ser consultado. Com efeito, o carácter técnico da farmacovigilância exige numerosas 
etapas sucessivas antes de chegar a um resultado final. Por este motivo, parece útil 
disponibilizar ao público as conclusões e não os estudos intermédios que deverão ser 
verificados posteriormente. Através deste mecanismo, trata-se de não alarmar o público com 
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estimativas ainda não concluídas, mas transmitir a informação correcta depois de a mesma 
ter sido aprovada cientificamente.

Alteração 123
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – introdução

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes condições: 

Se o medicamento der resposta a 
necessidades terapêuticas não satisfeitas e 
se a sua relação risco-benefício for 
positiva, pode ser concedida uma
autorização de introdução no mercado, 
sujeita a uma ou mais das seguintes 
condições: 

Or. fr

Justificação

Esta modificação visa fazer com que o presente artigo fique em conformidade com as 
disposições em vigor para as autorizações de introdução no mercado centralizadas, para as 
quais se prevê que seja necessário comprovar uma necessidade de saúde pública (por 
exemplo, doentes em impasse terapêutico) para requerer as referidas AIM.

Alteração 124
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes condições: 

Se o medicamento der resposta a 
necessidades terapêuticas não satisfeitas e 
se a sua relação risco-benefício puder ser 
considerada positiva, pode ser concedida 
uma autorização de introdução no mercado 
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sujeita a uma ou mais das seguintes 
condições: 

Or. en

Alteração 125
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes condições: 

Se o medicamento der resposta a 
necessidades terapêuticas não satisfeitas e 
se a sua relação risco-benefício puder ser 
considerada positiva, pode ser concedida 
uma autorização de introdução no mercado 
sujeita a uma ou mais das seguintes 
condições: 

Or. en

Justificação

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Alteração 126
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – introdução
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Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no 
mercado pode ser concedida sujeita a uma 
ou mais das seguintes condições: 

Como complemento das disposições 
enunciadas no artigo 19.º, uma
autorização de introdução no mercado pode 
ser concedida sujeita a uma ou mais das 
seguintes condições: 

Or. fr

Justificação

Este novo artigo não deverá possibilitar a generalização de autorizações de introdução no 
mercado (AIM) «fáceis» semelhantes às AIM condicionais previstas pelo artigo 22.º e 
estritamente enquadradas.

Alteração 127
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – introdução

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes condições:

Se o medicamento der resposta a 
necessidades terapêuticas não satisfeitas e 
se a sua relação risco-benefício for 
positiva, pode ser concedida uma 
autorização de introdução no mercado 
sujeita a uma ou mais das seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

Só pode ser concedida uma autorização de introdução no mercado condicional centralizada 
se a relação risco-benefício for positiva, o benefício para a saúde pública superar os riscos 
inerentes pelo facto de serem necessárias informações adicionais e se as necessidades 
médicas não preenchidas forem preenchidas.
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Alteração 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – introdução

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes condições: 

Se o medicamento der resposta a 
necessidades terapêuticas não satisfeitas e 
se a sua relação risco-benefício puder ser 
considerada positiva, pode ser concedida 
uma autorização de introdução no mercado 
sujeita a uma ou mais das seguintes 
condições: 

Or. en

Justificação

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Alteração 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário. Se as condições 
para a autorização de introdução no 
mercado não estiverem preenchidas 
dentro do prazo estabelecido, as 
autoridades competentes devem dispor das 
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competências e recursos adequados para 
suspenderem ou revogarem de imediato a 
autorização de introdução no mercado. 

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao Artigo 21.º-A – introdução.

Alteração 130
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário. Se as condições 
para a autorização de introdução no 
mercado não estiverem preenchidas 
dentro do prazo estabelecido, as 
autoridades competentes devem dispor das 
competências e recursos adequados para 
suspenderem ou revogarem de imediato a 
autorização de introdução no mercado. 

Or. en

Alteração 131
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – ponto 4 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
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condições se necessário. condições.

Or. fr

Justificação

Consultar justificação relativa ao artigo 21.º-A – introdução.

Alteração 132
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – ponto 4 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário e determina que a 
manutenção da autorização está 
subordinada ao cumprimento das 
condições previstas dentro dos prazos 
indicados.

Or. fr

Justificação

Consultar justificação relativa ao artigo 21.º-A – introdução.

Alteração 133
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário. Se as condições 
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condições se necessário. para a autorização de introdução no 
mercado não estiverem preenchidas 
dentro do prazo estabelecido, as 
autoridades competentes devem dispor das 
competências e recursos adequados para 
suspenderem ou revogarem de imediato a 
autorização de introdução no mercado. 

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao Artigo 21.º-A – introdução.

Alteração 134
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excepcionais e após 
consulta do requerente, pode ser concedida 
uma autorização, sujeita ao cumprimento 
de determinadas condições pelo 
requerente, designadamente relativas à 
segurança do medicamento, à notificação 
das autoridades nacionais competentes 
sobre qualquer incidente associado à sua 
utilização e às medidas a tomar.

Em circunstâncias excepcionais e após 
consulta do requerente, pode ser concedida 
uma autorização, sujeita à introdução pelo 
requerente de procedimentos específicos, 
designadamente relativos à segurança do 
medicamento, à notificação das autoridades 
competentes sobre qualquer incidente 
associado à sua utilização e às medidas a 
tomar. 

Esta autorização só pode ser concedida por 
razões objectivas e comprováveis quando 
o requerente puder demonstrar ser 
incapaz de fornecer dados completos 
sobre a eficácia e segurança do 
medicamento em condições normais de 
utilização, e deve assentar num dos 
motivos referidos no anexo I.

Esta autorização pode ser concedida 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 dessas 
condições.»

A manutenção da autorização fica 
subordinada à reavaliação dessas 
condições.»
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Or. en

Justificação

O texto da legislação existente garante um critério rigoroso e uma melhor protecção do 
consumidor contra o risco de uma autorização prematura de introdução no mercado.

Alteração 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2001/83/CE
Artigo 22-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

No âmbito de um pedido de estudo de segurança suplementar pós-autorização, o mesmo deve 
basear-se em razões científicas. A proposta da Comissão não é suficientemente precisa 
quanto a este ponto.

Alteração 136
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. A fim de se poder avaliar continuamente 
a relação risco-benefício, a autoridade 
nacional competente pode, em qualquer 
altura, pedir ao titular da autorização de 
introdução no mercado o envio de dados 
que demonstrem que essa relação se 
mantém favorável.

4. A fim de se poder avaliar continuamente 
a relação risco-benefício, a autoridade 
nacional competente pode, em qualquer 
altura, pedir ao titular da autorização de 
introdução no mercado o envio, através do 
seu sistema de farmacovigilância, dos
dados necessários para reavaliar essa
relação.

Or. en

Justificação

Devido a conflitos de interesse, não se pode pedir apenas às empresas farmacêuticas que 
facultem dados com vista a avaliar-se se a relação risco-benefício do seu produto sofreu 
alterações.  

As autoridades competentes devem executar a avaliação da relação risco-benefício dos 
medicamentos considerando todos os dados disponíveis: dados das empresas farmacêuticas 
mas também dos sistemas de farmacovigilância.

A expressão «demonstrando que a relação risco-benefício permanece positiva» é bastante 
ambígua porque antecipa o resultado da análise dos dados.

Alteração 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 24 – 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.»
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Or. en

Justificação

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Alteração 138
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um grupo de coordenação para 
examinar:

1. São criados dois grupos de 
coordenação:

a) Um grupo de coordenação para os 
reconhecimentos mútuos e os processos 
descentralizados é incumbido de
examinar:

a) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais Estados-
Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

(i) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais Estados-
Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

b) questões relativas à farmacovigilância 
dos medicamentos autorizados pelos 
Estados-Membros, de acordo com os 
artigos 107.º-C, 107.º-E, 107.º-G, 107.º-L e 
107.º-R;
c) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º. 

ii) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º, à
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excepção de qualquer questão relativa à 
farmacovigilância.
No exercício das suas funções de 
farmacovigilância, o grupo de 
coordenação para o reconhecimento 
mútuo e os processos descentralizados, é
assistido pelo comité de medicamentos 
para uso humano referido no n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004.
b) Um grupo de coordenação para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância é incumbido de 
examinar:
i) todas as questões relativas à 
farmacovigilância para os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros, de 
acordo com os artigos 107.º-C, 107.º-E, 
107.º-G, 107.º-L e 107.º-R;
ii) todas as questões relativas às 
alterações dos termos das autorizações de 
introdução no mercado concedidas pelos 
Estados-Membros, de acordo com o n.º 1 
do artigo 35.º, para qualquer questão 
relativa à farmacovigilância.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.
Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
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 do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
para a avaliação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, será assistido pelo 
comité de farmacovigilância previsto na 
alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

A Agência assegura o secretariado destes 
grupos de coordenação.

Or. en
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Justificação

O Grupo de Coordenação para o Reconhecimento Mútuo e Procedimentos Descentralizados 
não possui competências específicas em farmacovigilância: o seu mandato não deve por essa 
razão ser alargado para cobrir questões de farmacovigilância.  

Da mesma forma que existe um comité europeu de atribuição de licenças para autorizações 
de introdução no mercado centralizadas e um grupo de coordenação para o reconhecimento 
mútuo ou autorizações de introdução no mercado descentralizadas, propomos organizar o 
sistema de farmacovigilância com base no mesmo modelo.

Alteração 139
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um grupo de coordenação para 
examinar:

1. São criados dois grupos de coordenação:

a) Um grupo de coordenação para os 
reconhecimentos mútuos e os processos 
descentralizados é incumbido de realizar:

a) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais 
Estados-Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

(i) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais 
Estados-Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

b) questões relativas à farmacovigilância 
dos medicamentos autorizados pelos 
Estados-Membros, de acordo com os 
artigos 107.º-C, 107.º-E, 107.º-G, 107.º-L e 
107.º-R;
c) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º. 

ii) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º, à
excepção de qualquer questão relativa à 
farmacovigilância.
No exercício das suas funções de 
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farmacovigilância, o grupo de 
coordenação para o reconhecimento 
mútuo e os processos descentralizados, é 
assistido pelo comité de medicamentos 
para uso humano referido no n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004
b) Um grupo de coordenação para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância é incumbido de 
examinar:
i) todas as questões relativas à 
farmacovigilância para os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros, de 
acordo com os artigos 107.º-C, 107.º-E, 
107.º-G, 107.º-L e 107.º-R;
ii) todas as questões relativas às 
alterações dos termos das autorizações de 
introdução no mercado concedidas pelos 
Estados-Membros, de acordo com o n.º 1 
do artigo 35.º, para qualquer questão 
relativa à farmacovigilância.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.
Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
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 do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
para a avaliação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, será assistido pelo 
comité europeu de farmacovigilância 
previsto na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

A Agência assegura o secretariado destes 
grupos de coordenação.

Or. en

Alteração 140
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
será assistido pelo comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância previstos na alínea aa) 
do n.º 1 do artigo 56.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação
será assistido pelo comité consultivo para a 
determinação da relação risco-benefício
em matéria de farmacovigilância prevista 
na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.»
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adopção impõe adaptações técnicas em 
todo o texto).

Or. fr

Justificação

A denominação «Comité Consultivo para a Avaliação dos Riscos em Matéria de 
Farmacovigilância» é demasiado restritiva e ignora a necessidade de uma análise da relação 
risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise do risco, tomado como elemento 
separado. O âmbito de acção do Comité é, contudo, «qualquer questão relativa à 
farmacovigilância» (proposta de Regulamento, ponto 12 do artigo 1.º).

Alteração 141
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
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 do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
será assistido pelo comité de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Or. en
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Justificação

A proposta estabelece um comité europeu para a avaliação de riscos em matéria de 
farmacovigilância e confia-lhe importantes tarefas de farmacovigilância mas com um papel 
meramente consultivo e sem poderes. O papel do comité deve ser reforçado e deve ser 
reflectido no seu título. 

Alteração 142
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para a execução das suas tarefas, os 
membros do grupo de coordenação e os 
peritos baseiam-se nos recursos científicos 
e legislativos de que dispõem os 
organismos nacionais responsáveis pelas 
autorizações de introdução no mercado. 
Cada autoridade nacional competente 
controla o nível de especialização das 
avaliações realizadas e facilita as 
actividades dos membros do grupo de 
coordenação e dos peritos nomeados.

Para a execução das suas tarefas, os 
membros dos grupos de coordenação para 
o reconhecimento mútuo e procedimentos 
descentralizados e para a avaliação do 
risco em matéria de farmacovigilância, e 
os peritos baseiam-se nos recursos 
científicos e legislativos de que dispõem os
organismos nacionais responsáveis, 
respectivamente, pelas autorizações de 
introdução no mercado e pela 
farmacovigilância. Cada autoridade
nacional competente controla o nível de 
especialização das avaliações realizadas e 
facilita as actividades dos membros do 
grupo de coordenação e dos peritos 
nomeados. 

O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 é aplicável ao grupo de 
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros.»

O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 é aplicável aos grupos de 
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros.»

Os membros de um grupo de coordenação 
não podem ser, simultaneamente,
membros do outro grupo.

Os membros do grupo de coordenação 
para avaliação de riscos em matéria de 
farmacovigilância são hierarquicamente 
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independentes das instâncias nacionais 
incumbidas da emissão das autorizações 
de introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária por razões de coerência com a alteração introduzida no n.º 1 do 
artigo 21.º pelo mesmo autor. 

Alteração 143
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.°s 4, 5 e 6

Texto da Comissão Alteração

4. O director executivo da agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão têm o direito de participar em 
todas as reuniões do grupo de 
coordenação.

4. O director executivo da agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão têm o direito de participar em 
todas as reuniões dos grupos de 
coordenação.

5. Os membros do grupo de coordenação 
asseguram a adequada coordenação entre 
as suas tarefas e o trabalho das autoridades 
nacionais competentes, incluindo os órgãos 
consultivos pertinentes no domínio das 
autorizações de introdução no mercado.

5. Os membros dos grupos de 
coordenação para o reconhecimento 
mútuo e procedimentos descentralizados e 
para a avaliação do risco em matéria de 
farmacovigilância asseguram a adequada 
coordenação entre as tarefas do respectivo 
grupo e o trabalho das autoridades 
nacionais competentes, incluindo,
respectivamente, os órgãos consultivos 
pertinentes no domínio das autorizações de 
introdução no mercado e dos órgãos 
encarregados do acompanhamento dos 
medicamentos.  

6. Salvo disposições contrárias da presente 
directiva, o grupo de coordenação 
envidará os seus melhores esforços para 
tomar decisões por consenso. Se o 
consenso não puder ser alcançado, as 

6. Salvo disposições contrárias da presente 
directiva, os grupos de coordenação 
envidarão os seus melhores esforços para 
tomar decisões por consenso. Se o 
consenso não puder ser alcançado, as 



AM\808932PT.doc 89/188 PE438.412v02-00

PT

decisões são tomadas por maioria. decisões são tomadas por maioria.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária por razões de coerência com a alteração introduzida no n.º 1 do 
artigo 21.º pelo mesmo autor. 

Alteração 144
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As ordens do dia circunstanciadas 
das reuniões dos grupos de coordenação 
são publicadas, o mais tardar, no dia 
anterior à reunião. As actas 
circunstanciadas das reuniões dos grupos 
de coordenação, que contêm,
designadamente, os resultados da votação 
e as declarações de voto, incluindo as 
opiniões minoritárias, são publicadas no 
mês subsequente à data da reunião.

Or. en

Justificação

O trabalho dos grupos de coordenação deve ser totalmente transparente. 

Alteração 145
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

18. No artigo 59.º, o n.º 1 é alterado da 
seguinte forma:

Suprimido

a) É inserida a seguinte alínea aa):
«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»
b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:
«As informações referidas na alínea aa) 
do n.º 1 são apresentadas numa caixa 
delimitada por um traço negro. As 
menções novas e alteradas são 
apresentadas, durante um ano, a negrito, 

precedidas do símbolo "�" e 
acompanhadas do texto "Nova 
informação". 
Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte: "Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas têm de ser 
notificadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>".»

Or. fr

Justificação

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Alteração 146
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a) É inserida a seguinte alínea aa): Suprimido
«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

Or. en

Justificação

A introdução de um resumo levanta problemas sobretudo quando os seus termos não se 
encontram definidos. Relaciona-se com o risco de os doentes lerem apenas essa parte, 
quando de facto deviam ler todo o folheto informativo. Problemas relacionados com a 
legibilidade do panfleto não se resolvem acrescentando um resumo. Em vez disso, deveria 
proceder-se a uma revisão das disposições no folheto.

Alteração 147
János Áder

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.° 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.

Suprimido

Or. hu

Justificação

Ver justificação anterior.
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Alteração 148
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea -A)

Texto da Comissão Alteração

«a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.» 

«a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz, à excepção dos 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.º-A, 10.º-C, 14.º, 16.º e 16.º-A.»

Or. en

Justificação

Em geral este requisito não é útil e é questionável. É difícil definir o que é essencial. Isto 
pode mesmo conduzir a uma menor segurança para os doentes. Os doentes podem ler apenas 
a caixa preta e deixarem de ler a outra informação, que pode também ser importante. 
Relativamente aos medicamentos homeopáticos o requisito é extremamente 
desproporcionado e quase absurdo: Os folhetos informativos caracterizam-se por reduzirem 
a informação quando os medicamentos apresentam um perfil de risco baixo.

Alteração 149
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

«a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

«a-A) uma breve descrição das principais 
características do medicamento, que 
permita ao doente compreender os 
benefícios e os potenciais efeitos nocivos 
do medicamento e utilizá-lo de modo 
seguro e eficaz;»

Or. de
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Justificação

A proposta da Comissão não descreve de forma clara que informações devem ser dadas ao 
doente. A alteração melhora a clareza. 

Alteração 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

«a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

«a-A) uma breve descrição das principais 
características do medicamento, que 
permita ao doente compreender os 
benefícios e os potenciais efeitos nocivos 
do medicamento e utilizá-lo de modo 
seguro e eficaz;»

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não descreve de forma clara que informações devem ser dadas ao 
doente. A alteração melhora a clareza.

Alteração 151
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a-A) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Alteração 152
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

a-A) «Referência à existência de uma 
página Web ou de um número verde 
disponibilizado pelas autoridades 
competentes e/ou pelo titular da 
autorização de introdução no mercado, 
onde se forneça, para cada produto, uma 
síntese da informação essencial sobre o 
mesmo, bem como recomendações sobre 
como maximizar os seus benefícios, 
minimizando os riscos ligados à sua 
utilização.

Or. fr

Justificação

Assevera-se contraproducente criar uma nova rubrica de informação essencial no resumo 
das características do medicamento e no folheto informativo do mesmo. Com efeito, o resumo 
das características do medicamento e o folheto informativo já constituem um resumo de 
informações ditas essenciais. Por outro lado, poderia disponibilizar-se um resumo de 
informação numa página Web de referência. 
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Alteração 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

«aa) Para os medicamentos previstos na 
lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, um 
resumo incluindo a seguinte menção:
«Medicamento sujeito a fiscalização de 
segurança pós-autorização. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
notificadas ao seu médico, farmacêutico 
ou <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>”.»

b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:
«As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e 
alteradas são apresentadas, durante um 
ano, a negrito, precedidas do símbolo � e 
acompanhadas do texto «Nova 
informação». 
Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas têm de ser 
notificadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>”.»

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 
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and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Alteração 154
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:

a) É inserida a seguinte alínea ab):

«As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e 
alteradas são apresentadas, durante um 
ano, a negrito, precedidas do símbolo � e 
acompanhadas do texto «Nova 
informação». 

«ab) «Para os medicamentos previstos na 
lista referida no artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, um 
resumo incluindo a seguinte menção: 
«Medicamento sujeito a fiscalização de 
segurança detalhada pós-autorização. 
Todas as suspeitas de reacções adversas 
devem ser comunicadas ao seu médico, 
farmacêutico ou <nome e endereço Web 
da autoridade nacional competente>

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas têm de ser 
notificadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>”.»

Or. en

(O terceiro parágrafo do texto da Comissão é muito semelhante ao segundo parágrafo da 
alteração)
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Justificação

A menção «sob fiscalização intensiva» pode implicar interpretações erradas e medos por 
parte do utilizador do medicamento e nessa medida deverá ser adaptada com vista a reflectir 
a especificidade do medicamento e a necessidade de prestar uma atenção específica à sua 
utilização. 

Quando um medicamento se encontra sob fiscalização pós-autorização, deverão ser 
facultadas várias formas de contacto às autoridades nacionais competentes uma vez que a 
notificação por Internet pode não ser apropriada para todos os doentes, sobretudo para as 
pessoas idosas. Além disso, deverá recordar-se também aos doentes que podem comunicar as 
reacções ao seu profissional de saúde.

Alteração 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«As informações referidas na alínea aa) do 
n.º 1 são apresentadas numa caixa por um 
traço negro. As menções novas e alteradas 
são apresentadas, durante um ano, a 

negrito, precedidas do símbolo  e 
acompanhadas do texto «Nova 
informação».

«As informações referidas na alínea aa) do 
n.º 1 são apresentadas de forma 
claramente legível, destacada e diferente
do restante texto. As menções novas e 
alteradas são apresentadas, durante um ano, 

a negrito, precedidas do símbolo  e 
acompanhadas do texto «Nova 
informação».

Or. en

Justificação

Através deste destaque por uma caixa com um traço negro o doente fica inseguro devido a 
uma associação a indícios de morte. Por este motivo torna-se necessário um destaque 
alternativo.
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Alteração 156
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

«As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e
alteradas são apresentadas, durante um 

ano, a negrito, precedidas do símbolo  e 
acompanhadas do texto «Nova
informação». 

As novas advertências de segurança
importantes são apresentadas, durante um 

ano, a negrito, precedidas do símbolo  e 
da seguinte menção «Novas advertências 
de segurança importantes». 

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Este 
medicamento, recentemente autorizado,
encontra-se sob fiscalização intensiva por
forma a aumentar o conhecimento dos 
seus efeitos adversos. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>.» A menção será 
acompanhada de um triângulo negro
invertido, o qual deverá também figurar
na embalagem exterior.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que o folheto é informativo e legível é necessário esclarecer melhor o 
conteúdo da alínea b) do artigo 59.º para assegurar que são realçadas apenas as 
advertências de segurança importantes e não todas as pequenas alterações.

O doente e o profissional de saúde precisam de compreender a razão pela qual devem 
comunicar quaisquer reacções se verdadeiramente se pretende realmente incentivar a 
notificação (capacitação).
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Alteração 157
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 - alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

«As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e 
alteradas são apresentadas, durante um 

ano, a negrito, precedidas do símbolo
e acompanhadas do texto «Nova 
informação».

As novas advertências de segurança 
importantes são apresentadas, durante um 
ano, a negrito, precedidas da menção 
«Novas advertências de segurança 
importantes».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte, precedida do 
símbolo        »: «Medicamento introduzido 
no mercado há menos de três anos ou sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas ao seu médico, farmacêutico
ou <nome, endereço Web, endereço postal 
e / ou número de telefone da autoridade 
nacional competente>.»

Or. en

Alteração 158
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

«As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e 

As novas advertências de segurança 
importantes são apresentadas, durante um 
ano, a negrito, precedidas da menção 
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alteradas são apresentadas, durante um 

ano, a negrito, precedidas do símbolo
e acompanhadas do texto «Nova 
informação».

«Novas advertências de segurança 
importantes».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte, precedida do 
símbolo …………..«…«Medicamento 
introduzido no mercado há menos de três 
anos ou sob fiscalização intensiva. Todas 
as suspeitas de reacções adversas devem 
ser comunicadas ao seu médico, 
farmacêutico ou <nome, endereço Web, 
endereço postal e / ou número de telefone
da autoridade nacional competente>.»

Or. en

Alteração 159
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – subparágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:

b) É aditado o parágrafo seguinte:

«As informações referidas na alínea aa) 
do n.º 1 são apresentadas numa caixa 
delimitada por um traço negro. As 
menções novas e alteradas são 
apresentadas, durante um ano, a negrito, 

precedidas do símbolo " " e 
acompanhadas do texto "Nova 
informação".

No prazo de 24 meses a contar da 
publicação da presente directiva no 
Jornal Oficial da União Europeia, a 
Comissão compromete-se a fornecer um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a pertinência do resumo 
das características do medicamento e do 
folheto informativo, tendo em conta as 
necessidades dos doentes e dos 
profissionais de saúde. Nesta base, a 
Comissão emite, se necessário, 
recomendações e/ou propostas legislativas 
com vista a melhorar estes dois 
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documentos. 
Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte: "Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas têm de ser 
notificadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>".»

Or. fr

Justificação

Actualmente, o resumo das características do medicamento e o folheto informativo parecem 
não satisfazer plenamente as necessidades dos doentes e dos profissionais de saúde. Além 
disso, tendo em conta a evolução das práticas, conhecimentos e pedidos dos doentes e dos 
profissionais de saúde, a Comissão poderia, de forma pertinente, levar a cabo um estudo 
sobre a utilização e apresentação destes dois documentos.

Alteração 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

«As informações referidas na alínea aa) são 
apresentadas numa caixa delimitada por 
um traço negro. As menções novas e 
alteradas são apresentadas, durante um 

ano, a negrito, precedidas do símbolo
e acompanhadas do texto «Nova 
informação».

«As informações referidas na alínea aa) são 
apresentadas numa caixa delimitada por 
um traço negro. As novas advertências de 
segurança importantes são apresentadas, 
durante um ano, a negrito, precedidas da 
menção «Novas advertências de 
segurança importantes».

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte, precedida do 
símbolo……….. ». «Medicamento 
introduzido no mercado há menos de três 
anos ou sob fiscalização intensiva. Todas 
as suspeitas de reacções adversas devem 
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nacional competente>». ser comunicadas ao seu médico, 
farmacêutico ou <nome, endereço Web, 
endereço postal e / ou número de telefone
da autoridade nacional competente>.»

Or. en

Justificação

As advertências especiais para todos os medicamentos recentemente autorizados no mercado 
assim como medicamentos sujeitos a uma fiscalização intensiva ajudarão os profissionais de 
saúde e os doentes a identificar os medicamentos recentemente autorizados no mercado há 
menos de três anos e reforçarão a sua tomada de consciência para a importância de 
comunicar qualquer reacção adversa que possa surgir.

Alteração 161
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Medicamento sob
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>». 

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte «Este 
Medicamento demonstrou ser benéfico em 
doentes com sintomas idênticos aos seus.
Como todos os medicamentos, está sujeito 
a fiscalização de segurança. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas ao seu profissional de saúde 
ou <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>».

Or. en

Justificação

Há um grande problema de cumprimento com consequências sérias para a saúde dos doentes 
provocando um encargo nos sistemas de cuidados de saúde nacionais. A utilização de uma 
linguagem forte é susceptível de dissuadir os doentes a respeitarem o tratamento e afectar 
indirectamente a comunicação de reacções adversas possíveis relativamente a produtos não 
incluídos nesta categoria de produtos. 
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Alteração 162
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º»

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (uma vez que o resumo das 
características de um medicamento – RCM – já é, por si só, uma síntese das informações 
importantes), podendo originar confusão nos doentes (que podem deixar passar informações 
importantes inscritas no RCM mas não no resumo das informações essenciais) e criar 
problemas de legibilidade (por exemplo, no caso de folhetos informativos publicados em 
diversas línguas). 

Alteração 163
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3ª 
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do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º»

Or. en

Justificação

A introdução de um resumo levanta problemas sobretudo quando os seus termos não se 
encontram definidos. Relaciona-se com o risco de os doentes lerem apenas essa parte, 
quando de facto deviam ler todo o folheto informativo. Problemas relacionados com a 
legibilidade do panfleto não se resolvem acrescentando um resumo. Em vez disso, deveria 
proceder-se a uma revisão das disposições no folheto.

Alteração 164
János Áder

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g

Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.° e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.°»

Or. hu

Justificação

Ver alteração e justificação anteriores.

Alteração 165
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3ª 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º»

Or. en

Justificação

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Alteração 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-A) No artigo 65.º é aditada a seguinte 
alínea:
«ga) ao procedimento comunitário que 
define um calendário processual, uma 
estrutura clara e papéis específicos para 
todas as partes interessadas, incluindo 



PE438.412v02-00 106/188 AM\808932PT.doc

PT

para a realização de audições públicas."

Or. en

Justificação

Deve ser elaborada uma política de orientação com vista a esclarecer os procedimentos e 
calendários para o procedimento comunitário, incluindo a audição pública.

Alteração 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

20-A) No artigo 86.º, o n.º 2 é alterado da 
seguinte forma:

O primeiro travessão passa a ter a 
seguinte redacção:

«- a rotulagem e o folheto informativo 
dos medicamentos que são abrangidos 
pelo título V, e o resumo das 
características do medicamento, mesmo 
que sejam divulgados ao público 
independentemente de o medicamento ser 
vendido ou não, com uma redacção 
idêntica e sem qualquer outra tentativa de 
promoção do medicamento,»

Or. de

Justificação

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
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rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Alteração 168
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 101 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base no sistema de 
farmacovigilância mencionado no n.º 1, os 
Estados-Membros procedem à avaliação 
científica de todas as informações, 
ponderam opções de minimização e 
prevenção dos riscos e tomam as medidas 
reguladoras necessárias.

2. Com base no sistema de 
farmacovigilância mencionado no n.º 1, os 
Estados-Membros procedem à avaliação 
científica de todas as informações, 
ponderam opções de minimização e 
prevenção dos riscos e tomam as medidas 
reguladoras necessárias. Para o efeito, 
obtêm também as informações pertinentes
sobre a utilização dos medicamentos, a 
fim de avaliar o impacto dos riscos na 
saúde pública.

Efectuam auditorias periódicas dos 
respectivos sistemas de farmacovigilância 
e comunicam os resultados à Comissão em 
[inserir data - dois anos após a data de 
transposição referida no n.º 1 do artigo 3.º] 
o mais tardar e, depois, bienalmente.

Efectuam auditorias periódicas dos 
respectivos sistemas de farmacovigilância 
e comunicam os resultados à Comissão em 
[inserir data - dois anos após a data de 
transposição referida no n.º 1 do artigo 3.º] 
o mais tardar e, depois, bienalmente.

Or. es

Justificação

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c). Pero estos datos sólo expresan 
el volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
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farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

Alteração 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 101 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro designa a 
autoridade competente pela execução das 
tarefas de farmacovigilância.

3. Cada Estado-Membro designa uma ou 
mais autoridades competentes pela 
execução das tarefas de farmacovigilância.

Or. en

Justificação

Deverá caber aos Estados-Membros ter uma ou mais autoridades competentes responsáveis 
pela farmacovigilância. Os Estados-Membros podem ter diferentes autoridades competentes 
para diferentes produtos farmacêuticos.

Alteração 170
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar os doentes, médicos, 
hospitais, farmacêuticos e outros 
profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente;

Or. fr

Justificação

Cabe às autoridades nacionais garantir a qualidade e o acompanhamento crítico de todos os 
dados pertinentes.

Alteração 171
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar doentes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente.
Essas medidas incluem formação para os 
profissionais de saúde e para os doentes, 
assim como uma campanha de 
informação pública para os doentes. As 
organizações de doentes devem ser 
envolvidas no processo de formação e 
distribuição de informação aos doentes e 
no desenvolvimento das campanhas de 
informação ao público em cooperação 
com organismos reguladores. 

Or. en
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Alteração 172
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde, bem como os 
doentes, a notificar as suspeitas de 
reacções adversas à autoridade nacional 
competente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado;

Or. fr

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser mais transparente e envolver, de forma acrescida, os 
doentes.

Alteração 173
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente e ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

Or. fr

Justificação

A autoridade nacional competente deve, imperativamente, ser posta ao corrente de qualquer 
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reacção adversa o mais cedo possível. Este imperativo não deve ser simplesmente uma opção.

Alteração 174
Elena Oana Antonescu

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar doentes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente 
ou ao titular da autorização de introdução 
no mercado; tais medidas incluem 
formação para os profissionais de saúde e 
para os doentes, assim como uma 
campanha de informação pública para os 
doentes;

Or. ro

Alteração 175
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar doentes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente.
Essas medidas incluem formação para os 
profissionais de saúde e para os doentes, 
assim como uma campanha de 
informação pública para os doentes. As 
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organizações de doentes devem ser 
envolvidas no processo de formação e 
distribuição de informação aos doentes e 
no desenvolvimento das campanhas de 
informação ao público em cooperação 
com organismos reguladores.

Or. en

Alteração 176
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar pacientes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente; 
estas medidas incluem a formação 
dirigida aos profissionais de saúde e uma 
campanha pública de informação 
destinada aos pacientes; 

Or. it

Justificação

Para serem eficazes, é necessário que as notificações efectuadas pelos pacientes sejam 
pertinentes e circunstanciadas. Por este motivo, os pacientes devem ser orientados nesse 
sentido por profissionais de saúde.)

Alteração 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1)

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 1) adoptam todas as medidas adequadas 
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para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado

para incentivar doentes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente 
e ao titular da autorização de introdução no 
mercado

Or. en

Justificação

É mais apropriado incentivar os doentes e os profissionais de saúde a apresentar as suas 
comunicações às autoridades competentes do que às empresas farmacêuticas. A comunicação 
directa às empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em 
termos de resposta médica. Além disso, estarão em posição de decidir se a comunicação é 
uma «reacção adversa», um erro terapêutico ou outra coisa. A comunicação pelos doentes 
deve ser acompanhada de campanhas de informação sobre a importância da comunicação.

Alteração 178
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente;

Or. en

Justificação

A recolha dos relatórios de eventos adversos é um passo crítico para permitir a subsequente 
análise e interpretação dos dados. É mais apropriado incentivar os doentes e os profissionais 
de saúde a apresentar as suas comunicações às autoridades competentes do que às empresas 
farmacêuticas. Os centros de farmacovigilância nacionais e regionais assentam na 
experiência de equipas especializadas em farmacologia e na sua relação de proximidade com 
a população (língua, conhecimento do estilo de vida local). A comunicação directa às 
empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em termos de 
resposta médica.
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Alteração 179
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) realizam campanhas de 
sensibilização sobre a importância de 
notificar reacções adversas;

Or. en

Alteração 180
Elena Oana Antonescu

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) facilitam a notificação directa por 
parte dos doentes através da adopção de 
formatos de prestação de informação
alternativos (correio electrónico, telefone, 
fax e carta), além dos formatos baseados 
na Internet;

Or. ro

Alteração 181
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A) adoptam as medidas necessárias 
para que as notificações feitas 
directamente pelos pacientes sejam 
pertinentes e eficazmente orientadas por 
profissionais de saúde;

Or. it

Justificação

Para serem eficazes, é necessário que as notificações efectuadas pelos pacientes sejam 
pertinentes e circunstanciadas. Por este motivo, os pacientes devem ser orientados nesse 
sentido por profissionais de saúde.)

Alteração 182
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) facilitam a notificação directa pelos 
doentes através da disponibilização de 
formatos de comunicação alternativos 
(correio electrónico, telefone, fax e carta) 
como complemento aos formatos 
baseados na Web;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 102.º.



PE438.412v02-00 116/188 AM\808932PT.doc

PT

Alteração 183
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A notificação da suspeita de reacções 
adversas resultantes de erros terapêuticos 
deve ser efectuada com base no 
anonimato e salvaguardando o sigilo 
médico.

Or. fr

Justificação

Os profissionais de saúde não devem sentir-se desincentivados de comunicar as reacções 
adversas resultantes de erros terapêuticos por recearem sanções legais.

Alteração 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texo da Comissão Alteração

1-A) realizam campanhas públicas de 
sensibilização sobre a importância de 
notificar as reacções adversas;

Or. en

Justificação

É mais apropriado incentivar os doentes e os profissionais de saúde a apresentar as suas 
comunicações às autoridades competentes do que às empresas farmacêuticas. A comunicação 
directa às empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em 
termos de resposta médica. Além disso, estarão em posição de decidir se a comunicação é 
uma «reacção adversa», um erro terapêutico ou outra coisa. A comunicação pelos doentes 
deve ser acompanhada de campanhas de informação sobre a importância da comunicação.
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Alteração 185
Michèle Rivasi

Proposta de diretciva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) realizam campanhas públicas de 
sensibilização sobre a importância de 
notificar as reacções adversas;

Or. en

Justificação

Cf. justificação do artigo 102.º,  ponto 1.

Alteração 186
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) fazem com que os relatórios sobre 
reacções adversas contenham informações 
da máxima qualidade;

2) fazem com que os relatórios e as bases 
de dados sobre reacções adversas 
contenham informações da máxima 
qualidade; 

Or. en
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Alteração 187
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) fazem com que os relatórios sobre 
reacções adversas contenham informações 
da máxima qualidade; 

2) fazem com que os relatórios e as bases 
de dados sobre reacções adversas 
contenham informações da máxima 
qualidade; 

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 102.º.

Alteração 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) fazem com que os relatórios sobre 
reacções adversas contenham informações 
da máxima qualidade; 

2) fazem com que os relatórios e as bases 
de dados sobre reacções adversas 
contenham informações da máxima 
qualidade; 

Or. en

Justificação

É preferível incentivar os doentes e os profissionais de saúde a apresentarem os seus 
relatórios às autoridades competentes do que às empresas farmacêuticas. A comunicação 
directa às empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em 
termos de resposta médica. Além disso, estarão em posição de decidir se a notificação diz 
respeito a uma «reacção adversa» a um erro terapêutico ou a outra coisa. A comunicação 
pelos doentes deve ser acompanhada de campanhas de informação sobre a importância da 
notificação.
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Alteração 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágarfo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a 
identificação de todos os medicamentos 
biológicos receitados, distribuídos ou 
vendidos no seu território que sejam alvo 
de uma tal notificação;

3) garantem a identificação de todos os 
medicamentos biológicos receitados, 
distribuídos ou vendidos no seu território 
que sejam alvo de uma notificação de 
reacção adversa através do nome do 
titular da autorização de introdução no 
mercado, do INN, do nome do 
medicamento e do número de lote, na 
medida em que estes se encontrem 
disponíveis, utilizando os formulários-tipo 
e os procedimentos desenvolvidos em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 25.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004 e 
tendo en conta os desenvolvimentos no 
âmbito do sistema EudraVigilance.

Para efeitos do ponto 1) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
impor obrigações específicas a médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde em matéria de notificação de 
suspeitas de reacções adversas graves ou 
inesperadas.

Para efeitos dos pontos 1) e 3) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
impor obrigações específicas a médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde.

Or. en

Justificação

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
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important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Alteração 190
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo102 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a identificação 
de todos os medicamentos biológicos 
receitados, distribuídos ou vendidos no seu 
território que sejam alvo de uma tal 
notificação;

3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a identificação 
de todos os medicamentos biológicos 
receitados, distribuídos ou vendidos no seu 
território que sejam alvo de uma tal 
notificação, utilizando o conteúdo, 
formato e procedimento desenvolvido em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 25.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004 e 
implementando as medidas necessárias 
para assegurar a rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos dispensados aos 
doentes.»;

Or. en

Justificação

O aditamento proposto do n.º 3 ao artigo, através de uma alteração associada ao 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, atribui à Agência Europeia de Medicamentos a tarefa de 
desenvolver o conteúdo, formato e procedimentos necessários para a notificação de eventos 
adversos relacionados com medicamentos biológicos, com vista a reforçar o sistema de 
farmacovigilância a nível europeu.
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Alteração 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) zelam por que o público receba 
oportunamente a informação relevante 
sobre as preocupações em matéria de 
farmacovigilância relacionadas com a 
utilização de um medicamento e tenha 
acesso permanente aos dados;

Or. en

Justificação

É preferível incentivar os doentes e os profissionais de saúde a apresentarem os seus 
relatórios às autoridades competentes do que às empresas farmacêuticas. A comunicação 
directa às empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em 
termos de resposta médica. Além disso, estarão em posição de decidir se a notificação diz 
respeito a uma «reacção adversa» a um erro terapêutico ou a outra coisa. A comunicação 
pelos doentes deve ser acompanhada de campanhas de informação sobre a importância da 
notificação.

Alteração 192
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) zelam por que o público receba 
oportunamente a informação relevante 
sobre as preocupações em matéria de 
farmacovigilância relacionadas com a 
utilização de um medicamento e tenha 
acesso permanente aos dados;
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Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 102.º.

Alteração 193
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) zelam por que o público receba 
oportunamente a informação relevante 
sobre as preocupações em matéria de 
farmacovigilância relacionadas com a 
utilização de um medicamento e tenha 
acesso permanente aos dados;

Or. en

Alteração 194
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É oportuno que a notificação de suspeitas 
de reacções adversas devidas a erros 
terapêuticos não seja objecto de - nem 
tenha como consequência - uma acção 
legal intentada contra o autor da 
notificação.

Or. it
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Justificação

A notificação de suspeitas de reacções adversas resultantes de erros terapêuticos não pode 
ser anónima, para evitar o risco de delação, mas deve impedir que o autor de uma 
notificação de boa-fé seja induzido a não a efectuar por temer posteriores acções legais 
contra si.)

Alteração 195
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem delegar 
quaisquer tarefas que lhes tenham sido 
confiadas ao abrigo do presente título a 
outro Estado-Membro, mediante acordo 
escrito deste último.

Suprimido

O Estado-Membro delegante comunica 
esta informação por escrito à Comissão, à 
Agência e aos demais Estados-Membros. 
O Estado-Membro delegante e a Agência 
publicam essa informação.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deverá ser inteiramente responsável pela detecção e o 
acompanhamento de reacções adversas associadas a um medicamento comercializado no seu 
território.

Alteração 196
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 103
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem delegar 
quaisquer tarefas que lhes tenham sido 
confiadas ao abrigo do presente título a 
outro Estado-Membro, mediante acordo 
escrito deste último.

Suprimido

O Estado-Membro delegante comunica 
esta informação por escrito à Comissão, à 
Agência e aos demais Estados-Membros.
O Estado-Membro delegante e a Agência 
publicam essa informação.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deverá ser inteiramente responsável pela detecção e o 
acompanhamento de reacções adversas associadas a um medicamento comercializado no seu 
território.

Alteração 197
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias 
periódicas do seu sistema de 
farmacovigilância. Insere no dossier 
principal do sistema de farmacovigilância 
uma nota relativa às principais 
conclusões da auditoria e, com base nos 
resultados da mesma, garante a elaboração 
e a aplicação das medidas correctivas 
adequadas.

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias 
periódicas do seu sistema de 
farmacovigilância. Garante a elaboração e 
a aplicação das medidas correctivas 
adequadas.

Or. en
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Justificação

As auditorias são instrumentos destinados a melhorar o sistema interno das empresas. Se a 
divulgação dos resultados for obrigatória, tal poderá conduzir a relatórios de auditoria 
manipulados.

Alteração 198
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias 
periódicas do seu sistema de 
farmacovigilância. Insere no dossier 
principal do sistema de farmacovigilância 
uma nota relativa às principais conclusões 
da auditoria e, com base nos resultados da 
mesma, garante a elaboração e a 
aplicação das medidas correctivas 
adequadas.

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias 
periódicas do seu sistema de 
farmacovigilância. Insere no dossier 
principal do sistema de farmacovigilência 
as modificações implementadas na 
sequência da auditoria, de acordo com as
medidas correctivas adequadas.

Or. fr

Justificação

As modificações associadas às conclusões da auditoria interna segundo as eventuais medidas 
correctivas, caso estas sejam exigidas pelas referidas conclusões, devem ser inseridas no 
dossier principal de farmacovigilância.

Alteração 199
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias 
periódicas do seu sistema de 
farmacovigilância. Insere no dossier 
principal do sistema de farmacovigilância 
uma nota relativa às principais conclusões 
da auditoria e, com base nos resultados da 
mesma, garante a elaboração e a aplicação 
das medidas correctivas adequadas.

O titular da autorização de introdução no 
mercado deve efectuar auditorias anuais
do seu sistema de farmacovigilância. Insere 
no dossier principal do sistema de 
farmacovigilância uma nota relativa às 
principais conclusões da auditoria, 
comunicando as mesmas à autoridade 
nacional competente antes de 31 de 
Dezembro de cada ano. Com base nos 
resultados da auditoria, o titular da 
autorização de introdução no mercado
garante a elaboração e a aplicação das 
medidas correctivas adequadas.

Or. fr

Justificação

A obrigação de efectuar uma auditoria «periódica» não é suficientemente precisa. Deve ser 
pedido aos titulares de autorizações de introdução no mercado que realizem esta auditoria 
todos os anos.

Alteração 200
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) enviar à autoridade nacional 
competente a descrição detalhada do 
sistema de gestão dos riscos que prevê 
implementar;

Or. fr

Justificação

Os «planos de gestão dos riscos» devem ser concebidos e postos em prática sob o controlo 
próximo das autoridades de saúde (nomeadamente, dos sistemas nacionais e regionais de 
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farmacovigilância).

Alteração 201
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) integrar as exigências da autoridade 
nacional competente na sequência da 
referida avaliação;

Or. fr

Justificação

Os «planos de gestão dos riscos» devem ser concebidos e postos em prática sob o controlo 
próximo das autoridades de saúde (nomeadamente, dos sistemas nacionais e regionais de 
farmacovigilância).

Alteração 202
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104-A – 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 
pormenorizada do sistema de gestão dos 
riscos.

Este pedido é formulado por escrito e, para 
além de uma justificação pormenorizada, 
inclui o prazo de apresentação da descrição 
pormenorizada do sistema de gestão dos 
riscos, devendo ser disponibilizado ao 
público sem demora.

Or. fr
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Alteração 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 104-A – 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 
pormenorizada do sistema de gestão dos 
riscos.

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

Or. fr

Justificação

No âmbito de um pedido de descrição pormenorizada do sistema de gestão dos riscos, esta 
deve basear-se em razões científicas. A proposta da Comissão não é suficientemente precisa 
quanto a este ponto.

Alteração 204
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

A gestão dos fundos destinados às
actividades de farmacovigilância, ao 
funcionamento das redes de comunicação e 
à fiscalização do mercado está sujeita ao 
controlo permanente das autoridades 
nacionais competentes, a fim de garantir a 
sua independência.

As actividades de farmacovigilância, o 
funcionamento das redes de comunicação e 
a fiscalização do mercado beneficiam de 
um financiamento público suficiente para 
a realização das tarefas a seu cargo. A 
gestão dos fundos destinados a financiar
essas actividades está sujeita ao controlo 
permanente das autoridades nacionais 
competentes, a fim de garantir a sua 
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independência.
O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
de taxas aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado por motivo da 
execução dessas actividades pelas 
autoridades nacionais competentes.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
indirecta de recursos complementares por 
motivo da execução dessas actividades 
pelas autoridades nacionais, desde que a 
independência das mesmas seja 
rigorosamente garantida.

Or. fr

Justificação

Deve ser garantida a rigorosa independência financeira das actividades de 
farmacovigilância. É por isso de evitar a cobrança de taxas directas que possam ser vistas 
como uma relação de «pagamento por serviços prestados».

Alteração 205
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

A gestão dos fundos destinados às 
actividades de farmacovigilância, ao 
funcionamento das redes de comunicação e 
à fiscalização do mercado está sujeita ao 
controlo permanente das autoridades 
nacionais competentes, a fim de garantir a 
sua independência.

As actividades de farmacovigilância, o 
funcionamento das redes de comunicação 
e a fiscalização do mercado devem ser 
maioritariamente asseguradas por um 
financiamento público, quer de origem 
nacional, quer proveniente da União 
Europeia. A gestão dos fundos destinados 
a essas actividades está sujeita ao controlo 
permanente das autoridades nacionais 
competentes, a fim de garantir a sua 
independência.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
de taxas aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado por motivo da 
execução dessas actividades pelas 
autoridades nacionais competentes.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança, 
por parte da Agência, de recursos 
complementares por motivo da execução 
dessas actividades, como, por exemplo, de 
taxas junto dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado, desde que a 
independência das mesmas seja 
rigorosamente garantida.
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Or. fr

Justificação

O financiamento da farmacovigilância cabe às autoridades públicas, uma vez que são estas 
entidades que devem assegurar a protecção da saúde pública e que assumiram a 
responsabilidade de conceder a autorização. Torna-se necessário evitar qualquer potencial 
conflito de interesses.

Alteração 206
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não obsta à 
cobrança de taxas aos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
por motivo da execução dessas actividades 
pelas autoridades nacionais competentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

As actividades de farmacovigilância devem ser financiadas por fundos públicos não só para 
garantir a sua independência mas também pelo facto dos Estados-Membros deverem ser 
plenamente responsáveis pela farmacovigilância (também em termos de financiamento) uma 
vez que são eles que suportam os custos associados aos efeitos secundários tanto em termos 
de morbilidade com em termos de mortalidade. De acordo com a Comissão Europeia 
«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.

Alteração 207
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não obsta à 
cobrança de taxas aos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
por motivo da execução dessas actividades 
pelas autoridades nacionais competentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações: 

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web, incluindo 
uma página Web consagrada à segurança 
médica, que deve estar ligado ao portal 
europeu sobre segurança dos 
medicamentos, nos termos do artigo 26.° 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004. Nos 
portais nacionais sobre medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deve ter um portal da agência nacional de medicamentos para 
oferecer ao público em geral informação de elevada qualidade sobre os medicamentos. A 
maior parte dos países dispõem já de um portal deste tipo como fonte de informação válida e 
fidedigna sobre os medicamentos e a presente alteração pretende estabelecer a base legal 
para esses portais como resposta ao relatório da Comissão sobre as práticas actuais em 
matéria de informação sobre medicamentos dirigida aos doentes. O portal Web deve incluir 
um espaço dedicado a toda a informação relacionada com as questões de segurança e 
farmacovigilância.
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Alteração 209
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações: 

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web, incluindo 
uma página Web consagrada à segurança 
médica, que deve estar ligado ao portal 
europeu sobre segurança dos 
medicamentos, nos termos do artigo 26.° 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004. Nos 
portais nacionais sobre medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:

1) os folhetos dos medicamentos 
disponíveis no mercado nacional na 
língua do país (e, quando aplicável, o link 
para a base de dados EudraPharm da 
EMEA),
2) o resumo das características do 
medicamento e as condições fixadas em 
conformidade com os artigos 21º-A, 22.º e 
22.º-A, juntamente com os eventuais 
prazos para o seu cumprimento, para 
cada medicamento que tenham 
autorizado, e
3) o relatório de avaliação.
Através das páginas Web nacionais sobre 
medicamentos, os Estados-Membros 
devem disponibilizar pelo menos:

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
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reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

4) as ordens do dia das reuniões do 
Comité de Farmacovigilância e as actas
dessas reuniões, acompanhadas das 
decisões adoptadas, de pormenores sobre 
os resultados das votações e as 
declarações de voto, incluindo as opiniões 
minoritárias.

Or. en

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Alteração 210
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A) os folhetos para os medicamentos 
disponíveis no mercado nacional na 
língua do país (e, quando aplicável, o link 
à base de dados EudraPharm da EMEA),

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º, introdução.

Alteração 211
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) o resumo das características do 
medicamento e as condições fixadas em 
conformidade com os artigos 21º-A, 22.º e 
22.º-A, juntamente com os eventuais 
prazos para o seu cumprimento, para 
cada medicamento que tenham 
autorizado;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º, introdução.

Alteração 212
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B) os relatórios de avaliação juntamente 
com os relatórios de segurança periódicos 
actualizados apresentados pelos titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
às autoridades de saúde;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º, introdução.

Alteração 213
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

1) um resumo dos sistemas de gestão dos 
riscos para medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

Or. fr

Justificação

A informação a publicar no portal da Internet deve ser completa mas não complexa.

Alteração 214
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo106 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) sistemas de gestão dos riscos para 1) descrições pormenorizadas dos sistemas 
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medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

de gestão dos riscos e os protocolos 
pormenorizados para os estudos pós-
autorização para medicamentos 
autorizados em conformidade com a 
presente directiva;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º,  introdução.

Alteração 215
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 

Texto da Comissão Alteração

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

1) um resumo dos sistemas de gestão dos 
riscos para medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

2) lista de medicamentos referidos no 
artigo 23.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 cuja autorização está sujeita a 
certas condições ou requisitos;

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

4) versão electrónica mais actualizada do 
folheto informativo e do resumo das 
características do medicamento para 
todos os medicamentos novos e já 
existentes; 

5) um breve historial das alterações 
introduzidas na informação do 
medicamento. 
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Todas as informações constantes dos 
portais Web de segurança, incluindo as
supramencionadas, devem ser 
apresentadas de uma forma
compreensível para o público em geral. 

Or. en

Justificação

A informação contida nos portais Web nacionais de segurança deve ser apresentada de uma 
forma simples e de fácil compreensão. A legislação exige a publicação de informação muito 
pormenorizada nos portais nacionais de segurança mas não faz referência à informação 
essencial destinada a assegurar uma utilização segura dos medicamentos:  é por essa razão 
que o folheto informativo deve ser disponibilizado ao público.

Alteração 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde, se for caso disso, e os doentes, com 
base nos formulários previstos no artigo 
25.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

O objectivo da alteração consiste em integrar o «risco para o ambiente» na avaliação da 
relação risco-benefício. Essa integração já se encontra prevista na legislação relativa a 
medicamentos veterinários e a sua integração na legislação relativa a medicamentos para 
uso humano é recomendada no Relatório Técnico n.º 1/2010 da Agência Europeia do 
Ambiente. O principal objectivo prende-se com a protecção da saúde pública sem colocar em 
risco o acesso a medicamentos importantes por parte dos doentes.
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Alteração 217
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) as ordens do dia das reuniões do 
Comité de Farmacovigilância e as actas 
dessas reuniões, acompanhadas das 
decisões adoptadas, de pormenores sobre 
os resultados das votações e as 
declarações de voto, incluindo as opiniões 
minoritárias;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º,  introdução.

Alteração 218
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B) pedidos da autoridade nacional 
competente ao titular da autorização de 
introdução no mercado para aplicar um 
sistema de gestão de riscos ou proceder a 
um estudo pós-autorização, 
acompanhados das explicações facultadas 
pelo titular da autorização de introdução 
no mercado à autoridade nacional 
competente, sempre que necessário, e a 
decisão final desta.

Or. en
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Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 106.º,  introdução.

Alteração 219
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização.

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, indicando se as 
mesmas ocorreram nas posologias 
normalmente utilizadas no ser humano 
para a profilaxia, o diagnóstico ou o 
tratamento de uma doença ou para a 
recuperação, correcção ou modificação de 
uma função fisiológica, na sequência de 
um erro terapêutico ou de uma utilização 
não conforme com o resumo autorizado 
das características do medicamento, quer 
tenham sido assinaladas espontaneamente 
por doentes ou profissionais de saúde ou 
tenham ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização.

Or. fr

Justificação

A extensão da noção de «reacção adversa» aos efeitos secundários resultantes de erro 
terapêutico ou das utilizações que não estejam em conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva dos 
medicamentos) permite uma percepção mais global dos efeitos secundários que possam ser 
nocivos aos doentes. É, contudo, importante distinguir claramente os efeitos secundários 
resultantes de condições normais de utilização dos restantes. Esta distinção deverá estar 
patente no processo de notificação.
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Alteração 220
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização. 

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por
profissionais de saúde ou tenham ocorrido 
no âmbito de estudos de segurança pós-
autorização.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis num 
único ponto na Comunidade.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis num 
único ponto na Comunidade. 

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas no 
âmbito de ensaios clínicos são registadas e 
notificadas nos termos da Directiva 
2001/20/CE.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas no 
âmbito de ensaios clínicos são registadas e 
notificadas nos termos da Directiva 
2001/20/CE.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por profissionais de 
saúde.

Or. de

Justificação

A notificação de efeitos secundários feita directamente aos fabricantes pelos doentes não 
parece conveniente. Nestes casos, os primeiros interlocutores para os doentes deveriam ser 
os seus médicos ou farmacêuticos; além disso, estas notificações podem também ser feitas 
nos portais nacionais na Web. Não é necessário o fabricante rastrear as notificações dos 
doentes, devendo isto também ser evitado por motivos de confidencialidade. 
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Alteração 221
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização. 

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade de que tenham conhecimento, 
quer tenham sido assinaladas 
espontaneamente por doentes ou 
profissionais de saúde ou tenham ocorrido 
no âmbito de um ensaio clínico ou de 
estudos de segurança pós-autorização. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis 
num único ponto na Comunidade.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
no âmbito de ensaios clínicos são 
registadas e notificadas nos termos da a 
Directiva 2001/20/CE.

As suspeitas de reacções adversas
ocorridas no âmbito de ensaios clínicos 
também são registadas e notificadas nos 
termos da Directiva 2001/20/CE.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou 
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado deve apresentar às autoridades 
nacionais competentes quaisquer 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas enviadas por doentes ou 
profissionais de saúde, no prazo de 45 dias 
após a recepção das mesmas. O titular da 
autorização de introdução no mercado 
deverá informar o doente e o profissional 
de saúde de que a sua notificação foi
transmitida às autoridades competentes, 
que lhe darão seguimento.
As autoridades nacionais competentes 
não podem recusar quaisquer notificações 
de suspeita de reacções adversas 
recebidas, por via postal, telefone, 
telecópia ou em formato electrónico, de 
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doentes ou profissionais de saúde.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
(adiante designada «base de dados 
Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros no prazo de 15 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica às autoridades 
nacionais competentes informações sobre 
todas as suspeitas de reacções adversas 
graves ocorridas na Comunidade e em 
países terceiros no prazo de 15 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados 
Eudravigilance informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas na Comunidade no 
prazo de 90 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no dia 
seguinte àquele em que o titular teve 
conhecimento do sucedido.  

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica às autoridades nacionais 
competentes informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas nos mercados em que 
operam, no prazo de 45 dias a contar da 
recepção da notificação. 

No caso de medicamentos que contenham 
as substâncias activas referidas na lista de 
publicações acompanhadas pela Agência 
nos termos do artigo 27.° do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado não 
têm de notificar a base de dados 
Eudravigilance das suspeitas de reacções 
adversas incluídas na literatura médica 
repertoriada, devendo porém acompanhar a 
demais literatura médica e notificar 
quaisquer suspeitas de reacções adversas. 

No caso de medicamentos que contenham 
as substâncias activas referidas na lista de 
publicações acompanhadas pela Agência 
nos termos do artigo 27.° do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado não 
têm de notificar as suspeitas de reacções 
adversas incluídas na literatura médica 
repertoriada, devendo porém acompanhar a 
demais literatura médica e notificar 
quaisquer suspeitas de reacções adversas. 

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e 
avaliam a qualidade dos dados 
comunicados pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. Se 
necessário, associam os doentes e os 
profissionais de saúde ao acompanhamento 
de quaisquer notificações recebidas e 

4. Os Estados-Membros avaliam a 
qualidade dos dados comunicados pelos
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer notificações 
recebidas. 
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encarregam os titulares de autorizações 
de introdução no mercado de fazer esse 
acompanhamento. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
comunicam à base de dados 
Eudravigilance quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

Or. en

Justificação

É fundamental que as autoridades competentes do Estado-Membro possuam uma visão clara 
das reacções adversas que ocorrem no seu território. Ao exigir-se que a notificação se 
processe através do sistema de farmacovigilância do Estado-Membro onde ocorreu o efeito 
adverso, pode ser garantida a qualidade do conteúdo da base de dados Eudravigilance.

Além disso, a centralização de todas as notificações a nível europeu sem qualquer análise 
nacional ou regional diluiria e alteraria os dados, dificultando uma análise e interpretação 
detalhadas tornando finalmente ineficaz a base de dados Eudravigilance.

Alteração 222
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A menos que se justifique por razões
de farmacovigilância, cada 
Estado-Membro não impõe aos titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
quaisquer requisitos adicionais de 
notificação.

Or. en

Justificação

Um dos objectivos da proposta da Comissão, como indicado no considerando 5 do 
regulamento, consiste no facto de da sua implementação não resultar nenhum requisito 
nacional adicional. Os requisitos nacionais adicionais exigem muito tempo e recursos da 
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parte das autoridades e dos titulares de autorização de introdução no mercado.

Alteração 223
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização.

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por
profissionais de saúde ou tenham ocorrido 
no âmbito de estudos de segurança pós-
autorização. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis num 
único ponto na Comunidade. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis num 
único ponto na Comunidade. 

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas no 
âmbito de ensaios clínicos são registadas e 
notificadas nos termos da Directiva 
2001/20/CE.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas no 
âmbito de ensaios clínicos são registadas e 
notificadas nos termos da Directiva 
2001/20/CE.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por profissionais de 
saúde.

Or. de

Justificação

A notificação de efeitos secundários feita directamente aos fabricantes pelos doentes não 
parece conveniente. Nestes casos, os primeiros interlocutores para os doentes deveriam ser 
os seus médicos ou farmacêuticos; além disso, estas notificações podem também ser feitas 
nos portais nacionais na Web. Não é necessário o fabricante rastrear as notificações dos 
doentes, devendo isto também ser evitado por motivos de confidencialidade.
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Alteração 224
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou 
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado deve apresentar às autoridades 
nacionais competentes quaisquer
notificações de suspeitas de reacções 
adversas enviadas por doentes ou 
profissionais de saúde no prazo de 7 dias 
após a recepção das mesmas. O titular da 
autorização de introdução no mercado 
deve informar o doente e o profissional de 
saúde de que a sua notificação foi
transmitida às autoridades competentes,
que lhe darão seguimento.
Se necessário, os Estados-Membros 
associam os doentes e os profissionais de 
saúde ao acompanhamento de quaisquer 
notificações recebidas.
As autoridades nacionais competentes 
não podem recusar quaisquer notificações 
de suspeita de reacções adversas 
recebidas, por via postal, telefone, 
telecópia ou em formato electrónico, de 
doentes ou profissionais de saúde.

Or. en

Justificação

A utilização do formato Web para a notificação (artigo 25.º do Regulamento) pode resolver o 
problema da integralidade da informação, mas a notificação através da Internet exclui uma 
grande parte da população de fazer uso desse direito / possibilitado, sobretudo as pessoas 
idosas e aquelas pessoas sem qualquer conhecimento informático. Por essa razão, os 
consumidores deverão dispor de outros meios de notificação para além da Internet (Nos 
EUA, por exemplo, a Food and Drug Administration (FDA) permite aos consumidores a 
notificação por Internet, correio, fax ou por telefone).
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Alteração 225
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou 
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica ou qualquer outra via 
adequada por doentes ou profissionais de 
saúde.

Or. fr

Justificação

É importante não impedir a notificação das reacções adversas mediante barreiras 
tecnológicas. Algumas pessoas não têm necessariamente acesso à Internet ou têm dificuldade 
em utilizá-la.

Alteração 226
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas sem gravidade ocorridas 
na Comunidade no prazo de 90 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas sem gravidade ocorridas 
na Comunidade no prazo de 90 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido. Os titulares de autorizações de 
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sucedido.  introdução no mercado de medicamentos 
autorizados com base no artigo 10.º-A e os 
titulares de registos de medicamentos 
referidos nos artigos 14.º ao 16.º-A estão 
isentos do requisito supramencionado.

Or. en

Justificação

O novo requisito proposto no sentido das empresas farmacêuticas notificarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas sem gravidade (incluindo relatórios sobre consumo não 
confirmados medicamente) terá um enorme impacto na carga de trabalho das autoridades 
industriais e reguladoras uma vez que a maior parte dos casos são relatórios de consumo 
sem gravidade não confirmados. Além de absorver uma grande parte dos recursos da 
farmacovigilância, a recolha desses dados não acrescentará nenhum valor de um ponto de 
vista da saúde pública em relação a medicamentos antigos; pode, pelo contrário, 
comprometer a detecção de potenciais novos sinais de segurança. 

Alteração 227
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 3 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
(adiante designada «base de dados 
Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros no prazo de 15 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no prazo de 15 dias a seguir à 
data em que o titular teve conhecimento do 
sucedido.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
(adiante designada «base de dados 
Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na União e em países terceiros, 
indicando se as mesmas ocorreram nas 
posologias normalmente utilizadas no ser 
humano para a profilaxia, o diagnóstico 
ou o tratamento de uma doença ou para a 
recuperação, correcção ou modificação de 
uma função fisiológica, na sequência de 
um erro terapêutico ou de uma utilização 
não conforme com o resumo autorizado 
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das características do medicamento, no 
prazo de 15 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no prazo 
de 15 dias a seguir à data em que o titular 
teve conhecimento do sucedido. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas sem gravidade ocorridas 
na Comunidade no prazo de 90 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas não graves ocorridas na 
União, indicando se as mesmas ocorreram 
nas posologias normalmente utilizadas no 
ser humano para a profilaxia, o 
diagnóstico ou o tratamento de uma 
doença ou para a recuperação, correcção 
ou modificação de uma função 
fisiológica, na sequência de um erro 
terapêutico ou de uma utilização não 
conforme com o resumo autorizado das 
características do medicamento, no prazo 
de 90 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no prazo 
de 90 dias a seguir à data em que o titular 
teve conhecimento do sucedido.

Or. fr

Justificação

A extensão da noção de «reacção adversa» aos efeitos secundários resultantes de erro 
terapêutico ou das utilizações que não estejam em conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva dos 
medicamentos) permite uma percepção mais global dos efeitos secundários que possam ser 
nocivos aos doentes. É, contudo, importante distinguir claramente os efeitos secundários 
resultantes de condições normais de utilização dos restantes. Esta distinção deverá estar 
patente no processo de notificação.

Alteração 228
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 3 – parágrafos 1 e 2
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Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
(adiante designada «base de dados 
Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros no prazo de 15 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica às autoridades 
nacionais competentes informações sobre 
todas as suspeitas de reacções adversas 
graves ocorridas na Comunidade e em 
países terceiros no prazo de 15 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via
electrónica à base de dados 
Eudravigilance informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas na Comunidade no 
prazo de 90 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no dia 
seguinte àquele em que o titular teve 
conhecimento do sucedido.  

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica às autoridades nacionais 
competentes informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas nos mercados em que 
operam, no prazo de 45 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.  

Or. en

Alteração 229
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e 
avaliam a qualidade dos dados 
comunicados pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. Se 

4. Os Estados-Membros avaliam a 
qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer notificações 
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necessário, associam os doentes e os 
profissionais de saúde ao acompanhamento 
de quaisquer notificações recebidas e 
encarregam os titulares de autorizações 
de introdução no mercado de fazer esse 
acompanhamento. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
comunicam à base de dados 
Eudravigilance quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

recebidas. 

Or. en

Alteração 230
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e avaliam 
a qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer 
notificações recebidas e encarregam os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado de fazer esse acompanhamento. 
Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado comunicam à base de dados 
Eudravigilance quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e avaliam 
a qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado.

Or. en
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Alteração 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou
profissionais de saúde. 

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas pelos profissionais de 
saúde. Relativamente às suspeitas de 
reacções adversas notificadas pelos 
doentes, os Estados-Membros podem 
decidir que as mesmas sejam notificadas 
directamente ou através dos profissionais 
de saúde.

Or. en

<TitreJust>Justificação</TitreJust>

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Alteração 232
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
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sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde.

sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, indicando se as 
mesmas ocorreram nas posologias 
normalmente utilizadas no ser humano 
para a profilaxia, o diagnóstico ou o 
tratamento de uma doença ou para a 
recuperação, correcção ou modificação de 
uma função fisiológica, na sequência de 
um erro terapêutico ou de uma utilização 
não conforme com o resumo autorizado 
das características do medicamento.

Or. fr

Justificação

A extensão da noção de «reacção adversa» aos efeitos secundários resultantes de erro 
terapêutico ou das utilizações que não estejam em conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva dos 
medicamentos) permite uma percepção mais global dos efeitos secundários que possam ser 
nocivos aos doentes. É, contudo, importante distinguir claramente os efeitos secundários 
resultantes de condições normais de utilização dos restantes. Esta distinção deverá estar 
patente no processo de notificação.

Alteração 233
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web, ou por qualquer outro meio 
adequado.

Or. fr

Justificação

É importante não impedir a notificação das reacções adversas mediante barreiras 
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tecnológicas. Algumas pessoas não têm necessariamente acesso à Internet ou têm dificuldade 
em utilizá-la.

Alteração 234
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções podem ser 
feitas através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Or. de

Justificação

A maioria dos casos de suspeita é comunicada por carta ou fax. A imposição da notificação 
electrónica como única possibilidade poderia desencorajar as participações (justamente por 
parte dos profissionais de saúde). Por este motivo, é essencial disponibilizar mais do que um 
meio de comunicação para este efeito.

Alteração 235
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções podem ser 
feitas através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Or. de
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Justificação

A experiência revela que a maioria dos casos de suspeita é comunicada por carta ou fax. A 
imposição da notificação electrónica como única possibilidade poderia desencorajar as 
participações (justamente por parte dos profissionais de saúde). Por este motivo, é essencial 
disponibilizar mais do que um meio de comunicação para este efeito.

Alteração 236
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos ou de 
efeitos secundários decorrentes de uma 
utilização não conforme com as
indicações mencionadas na autorização
de que tenham tido conhecimento no 
contexto de notificações de suspeitas de 
reacções adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Or. de

Justificação

A supressão do antigo critério de «dosagem normal» levará doravante à inclusão de erros 
terapêuticos e «utilização não contemplada» na definição de reacção adversa (art. 1.º, n.º 
11). Por conseguinte, em caso de notificação de efeitos secundários, deverá também 
indicar-se se estes surgiram aquando de uma utilização conforme à autorização de 
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comercialização do medicamento. Na base de dados, deve efectuar-se uma indicação 
adicional para esta utilização não contemplada dado que isto é relevante para a avaliação 
dos riscos/benefícios.

Alteração 237
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance.

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance, 
indicando se as mesmas ocorreram nas 
posologias normalmente utilizadas no ser 
humano para a profilaxia, o diagnóstico 
ou o tratamento de uma doença ou para a 
recuperação, correcção ou modificação de 
uma função fisiológica, na sequência de 
um erro terapêutico ou de uma utilização 
não conforme com o resumo autorizado 
das características do medicamento.

Or. fr

Justificação

A extensão da noção de «reacção adversa» aos efeitos secundários resultantes de erro 
terapêutico ou das utilizações que não estejam em conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva dos 
medicamentos) permite uma percepção mais global dos efeitos secundários que possam ser 
nocivos aos doentes. É, contudo, importante distinguir claramente os efeitos secundários 
resultantes de condições normais de utilização dos restantes. Esta distinção deverá estar 
patente no processo de notificação.



PE438.412v02-00 156/188 AM\808932PT.doc

PT

Alteração 238
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos ou de 
efeitos secundários decorrentes de uma 
utilização não conforme com as 
indicações mencionadas na autorização
de que tenham tido conhecimento no 
contexto de notificações de suspeitas de 
reacções adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Or. de

Justificação

A supressão do antigo critério de «dosagem normal» levará doravante à inclusão de erros 
terapêuticos e «utilização não contemplada» na definição de reacção adversa (art. 1.º, n.º 
11). Por conseguinte, em caso de notificação de efeitos secundários, deverá também indicar-
se se estes surgiram aquando de uma utilização conforme à autorização de comercialização 
do medicamento. Na base de dados, deve efectuar-se uma indicação adicional para esta 
utilização não contemplada dado que isto é relevante para a avaliação dos riscos/benefícios.
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Alteração 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou
profissionais de saúde. 

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, titulares de 
autorização de introdução no mercado ou 
programas para notificação e prevenção 
de erros terapêuticos.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções possam ser
feitas através dos portais nacionais sobre 
medicamentos criados na Web, bem como 
por via postal, telefone ou fax.

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance. 

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado, os profissionais de saúde e o 
público têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance, a 
qual deve ser desde logo tornada 
permanentemente acessível ao público.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes e 
dos programas independentes para 
notificação e prevenção de erros 



PE438.412v02-00 158/188 AM\808932PT.doc

PT

autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

terapêuticos no Estado-Membro em causa. 
Garantem ainda que, no Estado-Membro 
em causa, as autoridades responsáveis 
pelos medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Or. en

Alteração 240
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou
profissionais de saúde. 

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, titulares de 
autorização de introdução no mercado ou 
programas para a notificação e prevenção 
de erros terapêuticos.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções possam ser
feitas através dos portais nacionais sobre 
medicamentos criados na Web, bem como 
por via postal, telefone ou fax.

2. No prazo de 15 dias a contar da 
recepção das notificações referidas no n.º 
1, os Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance. 

2. No prazo de 30 dias a contar da 
recepção das notificações referidas no n.º 
1, os Estados-Membros enviam por via 
electrónica à base de dados e rede 
informática referida no artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (a seguir 
denominada «a base de dados 
Eudravigilance») as informações relativas 
a qualquer reacção adversa que tenha 
ocorrido no seu território. 
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Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado, os profissionais de saúde e o 
público têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance, a 
qual deve ser desde logo tornada 
permanentemente acessível ao público.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance, às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Or. en

Justificação

É fundamental que as autoridades competentes do Estado-Membro possuam uma visão clara 
das reacções adversas que ocorrem no seu território. Ao exigir-se que a notificação se 
processe através do sistema de farmacovigilância do Estado-Membro onde ocorreu o efeito 
adverso, pode ser garantida a qualidade do conteúdo da base de dados Eudravigilance. 

Além disso, a centralização de todas as notificações a nível europeu sem qualquer análise 
nacional ou regional diluiria e alteraria os dados, dificultando uma análise e interpretação 
detalhadas tornando finalmente ineficaz a base de dados Eudravigilance.

Alteração 241
Anne Delvaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou
profissionais de saúde. 

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, titulares de 
autorização de introdução no mercado ou 
programas para a notificação e prevenção 
de erros terapêuticos.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções possam ser
feitas através dos portais nacionais sobre 
medicamentos criados na Web, bem como 
por via postal, telefone ou fax.

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance. 

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados e rede 
informática referida no artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (a seguir 
denominada «a base de dados 
Eudravigilance») as informações relativas 
a qualquer reacção adversa que tenha 
ocorrido no seu território ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que a 
autoridade competente teve conhecimento 
do sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado, os profissionais de saúde e o 
público têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance, a 
qual deve ser desde logo tornada 
permanentemente acessível ao público.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance, às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes e 
aos programas independentes para 
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que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

notificação e prevenção de erros 
terapêuticos no Estado-Membro em causa. 
Garantem ainda que, no Estado-Membro 
em causa, as autoridades responsáveis 
pelos medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Or. en

Alteração 242
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B 

Texto da Comissão Alteração

1. Compete aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado apresentar por via 
electrónica à Agência relatórios periódicos 
actualizados de segurança que incluam:

1. Compete aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado apresentar por via 
electrónica à Agência relatórios periódicos 
actualizados de segurança se:

a) um resumo de dados pertinentes 
relativos aos benefícios e aos riscos do 
medicamento;

a) essa obrigação figurar como condição 
na autorização de introdução no mercado, 
nos termos dos artigos 21.ºA ou 22.º; ou  

b) uma avaliação científica da relação 
risco-benefício do medicamento;

b) a data de referência comunitária e a 
correspondente periodicidade de 
apresentação dos relatórios actualizados 
de segurança for determinada de acordo 
com os n.ºs 3 e 4 do artigo 107.º-C, desde 
que se encontrem reunidas as condições 
previstas no n.º 5 do artigo 107.º-C.

A avaliação referida na alínea b) baseia-
se em todos os dados disponíveis, 
incluindo os dados de ensaios clínicos 
para indicações e populações não 
autorizadas.
Os relatórios periódicos actualizados de 
segurança são apresentados por via 
electrónica.
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2. A Agência envia os relatórios referidos 
no n.º 1 ao comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano e ao 
grupo de coordenação. 

2. Os relatórios periódicos actualizados de 
segurança devem incluir:

a) uma avaliação científica da relação 
risco-benefício do medicamento;
b) todos os dados relativos ao volume de 
vendas do medicamento e quaisquer 
dados na posse do titular da autorização 
de mercado relativos ao volume de 
prescrições. 
A avaliação referida na alínea b) baseia-
se em todos os dados disponíveis, 
incluindo os dados provenientes de 
ensaios clínicos feitos para indicações e 
em populações não autorizadas.
Os relatórios periódicos actualizados de 
segurança são apresentados por via 
electrónica.

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos 
de medicamentos nos termos dos artigos 
14.º ou 16.ºA só têm de apresentar 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se::
a) essa obrigação figurar enquanto 
condição na autorização de introdução no 
mercado, nos termos dos artigos 21.ºA ou 
22.º; ou
b) a data de referência comunitária e a 
correspondente periodicidade de 
apresentação dos relatórios actualizados 
de segurança for determinada de acordo 
com os n.ºs 3 e 4 do artigo 107.º-C, desde 
que se encontrem reunidas as condições 
previstas no n.º 5 do artigo 107.º-C.

Or. en



AM\808932PT.doc 163/188 PE438.412v02-00

PT

Justificação

Não parece justificável excluir os genéricos e outros medicamentos quando em relação a 
certos medicamentos antigos originais os relatórios periódicos actualizados de segurança 
poderão também não ser sempre necessários. Parece mais justo aplicar o mesmo sistema a 
todos os tipos de medicamentos. 

Alteração 243
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.ºC e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.ºC e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos de três em três anos, 
salvo se:

Or. fr

Justificação

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Alteração 244
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA,10.º C e 16.º, os titulares de registos 
de medicamentos nos termos dos artigos 
14.º ou 16.ºA só têm de apresentar 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se:

Or. en

Justificação

Os medicamentos homeopáticos combinam qualidade com um perfil de risco baixo com base 
numa experiência e tradição de longa data na UE. É esse o caso também dos medicamentos 
homeopáticos cuja autorização de introdução no mercado é emitida em conformidade com o 
artigo 16.º. Esses medicamentos devem beneficiar da mesma isenção nos mesmos termos que 
beneficiam outros medicamentos comparativamente seguros.

Alteração 245
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
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medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

a 16.ºA não têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos. A título de
derrogação, os titulares de autorizações 
de introdução no mercado de 
medicamentos só têm de apresentar 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança se:

Or. en

Justificação

A isenção de apresentação de relatórios periódicos actualizados de segurança por parte de 
medicamentos que já gozam de uma reputação de credibilidade justifica-se pelo facto de os 
mesmos já se encontrarem no mercado há bastante tempo e o seu perfil de segurança ser bem 
conhecido e documentado. Consequentemente, exigir a apresentação desses relatórios parece 
desnecessário para os reguladores, exige da parte dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado um grande encargo e não representam qualquer valor em termos de 
segurança do consumidor. Não obstante, a forma como a isenção aparece descrita na 
proposta da Comissão é ambígua e deveria ser esclarecida. 

Alteração 246
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e 16.º e os titulares de 
registos de medicamentos nos termos do
artigo 16.ºA têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

Or. en
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Justificação

Os medicamentos referidos no artigo 16.º da directiva apresentam um perfil de segurança 
comparável àqueles referidos nos artigos 10.º, 10.º-A, 10.º C e 16.º-A. O n.º 3 do artigo 16.º 
mantém-se inalterável.

Alteração 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de
autorizações de introdução no mercado 
para medicamentos que contenham 
substâncias activas que satisfaçam o 
critério de uso médico bem estabelecido,
referido no Anexo I, Parte II, ponto 1, 
alínea a) da presente Directiva, e os 
titulares de registos de medicamentos nos 
termos dos artigos 16.º ou 16.ºA só têm de 
apresentar relatórios periódicos 
actualizados de segurança para esses 
medicamentos se:

Or. en

Justificação

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
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exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Alteração 248
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-C – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado concedidas até 
[inserir data - data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º] que não 
prevejam condições relativas à 
periodicidade e às datas de entrega dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança devem apresentar esses 
relatórios em conformidade com o segundo 
parágrafo do presente número, aguardando 
a fixação de outra periodicidade ou de 
outras datas de entrega dos relatórios na 
autorização de introdução no mercado ou 
nos termos dos n.ºs 3, 4, 5 ou 6. 

2. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado concedidas até 
[inserir data - data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º] que não 
prevejam condições relativas à 
periodicidade e às datas de entrega dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança devem apresentar esses 
relatórios em conformidade com o segundo 
parágrafo do presente número, aguardando 
a fixação de outra periodicidade ou de 
outras datas de entrega dos relatórios na 
autorização de introdução no mercado ou 
nos termos dos n.ºs 3, 4, 5 ou 6. Esta 
obrigação não abrange os medicamentos 
referidos no n.º 3 do artigo 107.º-B salvo 
quando sejam aplicáveis as condições 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do 
artigo 107.º-B.

Or. en

Justificação

A proposta procura simplificar os procedimentos de farmacovigilância e garantir a 
proporcionalidade. A terminologia actual do n.º 2 do artigo 107.º-C é inconsistente com a 
introdução de uma isenção geral para os medicamentos indicados no n.º 3 do artigo 107.º-B. 
Por essa razão, a isenção deve também ser aplicável nesta disposição para que seja 
assegurada uma abordagem coerente. Dado o facto das autoridades poderem ainda exigir a 
apresentação de relatórios periódicos actualizados de segurança em casos individuais, não 
resultariam quaisquer consequências negativas para a segurança dos doentes.



PE438.412v02-00 168/188 AM\808932PT.doc

PT

Alteração 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-G – n.ºs 1, 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o procedimento, nos termos do n.º 
2 do artigo 107.ºI, não abranja nenhuma 
autorização de introdução no mercado 
concedida nos termos do procedimento 
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 a 
recomendação e adopta um parecer sobre a 
manutenção, alteração, suspensão, 
revogação ou recusa da renovação das 
autorizações em causa, fixando prazos para 
a sua aplicação.

1. Caso o procedimento, nos termos do n.º 
2 do artigo 107.ºI, não abranja nenhuma 
autorização de introdução no mercado 
concedida nos termos do procedimento 
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 a 
recomendação e adopta um parecer sobre a 
manutenção, alteração, suspensão, 
revogação ou recusa da renovação das 
autorizações em causa, fixando prazos para 
a sua aplicação. Antes da adopção dessa 
decisão, o grupo de coordenação deve 
permitir aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado em causa a 
apresentação de explicações, por escrito 
ou oralmente, dentro dos prazos previstos, 
os quais devem ser especificados.

2. Se o parecer do grupo de coordenação 
for adoptado por consenso, o presidente 
regista o acordo e informa o titular da 
autorização de introdução no mercado 
desse facto. Os Estados-Membros mantêm, 
alteram, suspendem, revogam ou recusam a 
renovação das autorizações de introdução 
no mercado a fim de dar cumprimento ao 
parecer no prazo previsto; desse facto 
informam a Comissão e o grupo de 
coordenação. Se o parecer não puder ser 
adoptado por consenso, o parecer da 
maioria dos membros é comunicado à 
Comissão que aplica o procedimento 
previsto nos artigos 33.º e 34.º. Não 
obstante, em derrogação do n.º 1 do artigo 

2. Se o parecer do grupo de coordenação 
for adoptado por consenso, o presidente 
regista o acordo e informa o titular da 
autorização de introdução no mercado 
desse facto. Os Estados-Membros mantêm, 
alteram, suspendem, revogam ou recusam a 
renovação das autorizações de introdução 
no mercado a fim de dar cumprimento ao 
parecer no prazo previsto; desse facto 
informam a Comissão e o grupo de 
coordenação. Se o parecer não puder ser 
adoptado por consenso, o parecer da 
maioria dos membros é comunicado à 
Comissão que aplica o procedimento 
previsto nos artigos 33.º e 34.º. Não 
obstante, em derrogação do n.º 1 do artigo 
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34.º, é aplicável o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 121.º

34.º, é aplicável o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 121.º Podem aplicar-se 
as etapas de procedimento descritas no n.º 
4 do artigo 32.º da Directiva 2004/83/CE.

3. Caso o procedimento, nos termos do n.º 
2 do artigo 107.º-I, abranja pelo menos 
uma autorização de introdução no mercado 
concedida nos termos do procedimento do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano, no 
prazo de 30 dias a contar da recomendação 
do comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, analisa a recomendação 
e adopta um parecer sobre a manutenção, 
alteração, suspensão, revogação ou recusa 
da renovação das autorizações em causa.

3. Caso o procedimento, nos termos do n.º 
2 do artigo 107.º-I, abranja pelo menos 
uma autorização de introdução no mercado 
concedida nos termos do procedimento do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano, no 
prazo de 30 dias a contar da recomendação 
do comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, analisa a recomendação 
e adopta um parecer sobre a manutenção, 
alteração, suspensão, revogação ou recusa 
da renovação das autorizações em causa. 
Podem aplicar-se as etapas de
procedimento descritas no n.º 2 do artigo 
9.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. fr

Justificação

As decisões finais devem ser adoptadas de forma constante, de acordo com o mesmo esquema 
utilizado para os restantes procedimentos regulamentares, considerando a urgência das 
eventuais questões a tratar.

Alteração 250
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de uma única avaliação dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança 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 

1. No caso de uma única avaliação dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança 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 
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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.

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 
parecer é publicado sem demora, com
indicação dos pontos de vista 
minoritários.

Or. fr

Alteração 251
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-G – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma única avaliação dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança relativos a mais de uma 
autorização de introdução no mercado de 
acordo com o n.º 1 do artigo 107.º-E, que 
inclua pelo menos uma autorização 
concedida nos termos do procedimento do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano, 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.

3. No caso de uma única avaliação dos 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança relativos a mais de uma 
autorização de introdução no mercado de 
acordo com o n.º 1 do artigo 107.º-E, que 
inclua pelo menos uma autorização 
concedida nos termos do procedimento do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano, 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. O parecer é 
publicado sem demora, com indicação dos 
pontos de vista minoritários.

Or. fr
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Alteração 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-I – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Inicia o procedimento ao abrigo desta 
secção, informando os demais 
Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão, o Estado-Membro que se 
encontre numa das seguintes situações:

1. Inicia o procedimento ao abrigo desta 
secção, informando os demais 
Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão, bem como os potenciais 
titulares das autorizações de introdução 
no mercado em causa, o Estado-Membro 
que se encontre numa das seguintes 
situações:

a) considera suspender ou revogar a 
autorização de introdução no mercado;

a) considera, em face dos resultados da 
avaliação dos dados de farmacologia, 
realizar uma das seguintes acções 
regulamentares:
- suspender ou revogar a autorização de 
introdução no mercado;

b) considera proibir o fornecimento de um 
medicamento;

- proibir o fornecimento de um 
medicamento;

c) considera indeferir a renovação da 
autorização de introdução no mercado;

- indeferir a renovação da autorização de 
introdução no mercado;

d) toma conhecimento pelo titular da 
autorização de introdução no mercado de 
que, com base em questões de segurança, 
este interrompeu a introdução de um 
medicamento no mercado, retirou uma 
autorização de introdução no mercado ou 
pensa fazê-lo;

b) toma conhecimento pelo titular da 
autorização de introdução no mercado de 
que, com base em questões de segurança, 
este interrompeu a introdução de um 
medicamento no mercado, retirou uma 
autorização de introdução no mercado ou 
pensa fazê-lo;

e) considera ser necessário assinalar 
novas contra-indicações, reduzir a dose 
recomendada ou restringir as indicações;
f) efectuou uma inspecção em matéria de 
farmacovigilância e detectou insuficiências 
graves.

c) efectuou uma inspecção em matéria de 
farmacovigilância e detectou insuficiências 
graves.

Or. fr
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Justificação

O titular da autorização de introdução no mercado deve poder ser informado com suficiente 
antecedência do início deste procedimento, para poder reunir os elementos e a informação 
necessários à rápida realização do mesmo. Uma vez que os casos que necessitem da revisão 
ou restrição de uma autorização de introdução no mercado se encontram previstos no artigo 
31.º da Directiva 2001/81/CE, convém evitar qualquer confusão e qualquer sobrecarga 
administrativa resultantes de um procedimento duplicado.

Alteração 253
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O comité consultivo para a determinação
dos riscos em matéria de farmacovigilância
avalia a questão que lhe foi apresentada. 
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública.

2. O comité consultivo para a determinação 
da relação risco-benefício em matéria de 
farmacovigilância avalia a questão que lhe 
foi apresentada. Para o efeito dessa 
avaliação, pode realizar uma audição
pública no âmbito de uma análise de 
risco-benefício.

As audições públicas são anunciadas no 
portal europeu sobre segurança dos 
medicamentos, criado na Web. O anúncio 
informa os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e o público em 
geral das modalidades de participação.

As audições públicas são anunciadas no 
portal europeu sobre segurança dos 
medicamentos, criado na Web. O anúncio 
informa os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e o público em 
geral das modalidades de participação.

A agência proporciona àqueles que o 
desejem a oportunidade de estar presentes 
na audição ou de participar através da 
utilização de tecnologias da informação.

A agência proporciona àqueles que o 
desejem a oportunidade de estar presentes 
na audição ou de participar através da 
utilização de tecnologias da informação.

Se tiver em seu poder dados comerciais 
confidenciais relevantes para o objecto do 
procedimento, o titular de uma autorização 
de introdução no mercado ou outra pessoa 
que pretenda comunicar informações pode 
pedir para ser ouvido à porta fechada pelo 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância.

Se tiver em seu poder dados comerciais 
confidenciais relevantes para o objecto do 
procedimento, o titular de uma autorização 
de introdução no mercado ou outra pessoa 
que pretenda comunicar informações pode 
pedir para ser ouvido à porta fechada pelo 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância.
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Caso seja organizada uma audição 
pública, será publicado um relatório 
preliminar no final da mesma.

Or. fr

Justificação

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Alteração 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
avalia a questão que lhe foi apresentada. 
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública.

2. O comité para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância avalia a 
questão que lhe foi apresentada. Para o 
efeito dessa avaliação, pode realizar uma 
audição pública, caso sejam cumpridos 
critérios objectivos com base em dados 
científicos, tendo em conta a eficácia e os 
benefícios do medicamento em causa, 
bem como anteriores avaliações de 
risco-benefício efectuadas pelo Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano ou 
pelo grupo de coordenação, de acordo 
com o procedimento de concessão da 
autorização de introdução no mercado 
descrito no artigo 107.º-L, no qual deve 
participar o relator do comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância (PRAC) para o 
medicamento em causa, ou o relator do 
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grupo de coordenação. A agência, após
consulta das partes interessadas, elabora 
as directrizes relativas à organização e ao 
desenrolar das audições públicas.

Or. fr

Justificação

A realização da audição pública por parte deste comité é uma ferramenta pertinente, desde 
que a organização da mesma possa ser correctamente definida tendo em conta não apenas os 
riscos, mas também os benefícios do (ou dos) medicamento(s) em causa, de forma que os 
debates relativos aos mesmos sejam credíveis e objectivos. Trata-se, antes de mais, de 
preservar o bem-estar do doente e avaliar os riscos face aos benefícios de um medicamento, 
tendo em conta todos os elementos disponibilizados.

Alteração 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação da informação, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância faz uma 
recomendação, mencionando as razões 
subjacentes à mesma. Esta recomendação 
corresponde a um dos casos de figura 
seguintes ou a uma combinação dos 
mesmos:

3. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação da informação, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância faz uma 
recomendação, tendo igualmente tendo em 
conta a eficácia e os benefícios do 
medicamento em causa, tal como 
avaliados pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano ou pelo grupo de 
coordenação, de acordo com o 
procedimento de concessão da 
autorização de introdução no mercado 
descrito no artigo 107.º-L, mencionando as 
razões subjacentes à mesma. Esta 
recomendação corresponde a um dos casos 
de figura seguintes ou a uma combinação 
dos mesmos:

Or. fr
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Justificação

A realização da audição pública por parte deste comité é uma ferramenta pertinente, desde 
que a organização da mesma possa ser correctamente definida tendo em conta não apenas os 
riscos, mas também os benefícios do (ou dos) medicamento(s) em causa, de forma que os 
debates relativos aos mesmos sejam credíveis e objectivos. Trata-se, antes de mais, de 
preservar o bem-estar do doente e avaliar os riscos face aos benefícios de um medicamento, 
tendo em conta todos os elementos disponibilizados.

Alteração 256
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-M

Texto da Comissão Alteração

A Agência publica as recomendações, os 
pareceres e as decisões referidos nos 
artigos 107.º-B a 107.º-L no portal europeu 
sobre segurança dos medicamentos, criado 
na Web

A Agência publica as conclusões finais (as 
recomendações, os pareceres e as decisões 
finais) referidas nos artigos 107.º-B a 
107.º-L no portal europeu sobre segurança 
dos medicamentos, criado na Web

Or. fr

Justificação

A informação a publicar no portal Web deve ser completa mas não complexa.

Alteração 257
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-N – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo aplica-se aos 
estudos de segurança pós-autorização com 
base na observação iniciados, geridos ou 
financiados pelo titular da autorização de 

1. Os procedimentos estabelecidos nos 
artigos 107.º-O a 107.º-R aplicam-se aos 
estudos de segurança pós-autorização com 
base na observação iniciados, geridos ou 
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introdução no mercado, por iniciativa 
própria ou por força de um requisito nos 
termos dos artigos 21.º-A ou 22.º-A e que 
impliquem a recolha de dados transmitidos 
por doentes ou profissionais de saúde.

financiados pelo titular da autorização de 
introdução no mercado, por iniciativa 
própria ou por força de um requisito nos 
termos dos artigos 21.º-A ou 22.º-A e que 
impliquem a recolha de dados transmitidos 
por doentes ou profissionais de saúde.

Or. es

Justificação

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.
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Alteração 258
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) utilização de terminologias, modelos e 
normas adoptados no plano internacional 
no âmbito da farmacovigilância;

3) utilização de terminologias, modelos e 
normas adoptados no plano internacional 
no âmbito da farmacovigilância, que
permitam preservar a relevância clínica 
dos casos notificados;

Or. en

Justificação

A necessidade de observar as normas da conferência internacional sobre harmonização 
reforça a dependência conceptual e técnica das autoridades de saúde nos laboratórios 
farmacêuticos. Boas práticas europeias de farmacovigilância influenciariam a organização 
do sistema europeu de farmacovigilância. As boas práticas devem ser elaboradas de uma 
forma aberta, através de um processo de consulta transparente com base nas necessidades 
dos doentes europeus e dentro de uma perspectiva científica.

Alteração 259
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros 
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado;» 

5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros 
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado, incluindo a 
apresentação da informação recolhida. A 
informação recolhida deve distinguir 
entre reacções adversas resultantes de 
casos de overdose, de utilização indevida e 
abusiva e de erros terapêuticos, e as que 
ocorram durante estudos com o 



PE438.412v02-00 178/188 AM\808932PT.doc

PT

medicamento ou após a exposição 
profissional.

Or. en

Justificação

Para permitir uma avaliação e acompanhamento adequados, as autoridades competentes 
devem conseguir distinguir entre as reacções adversas diferentes na medida em que tal 
conduzirá a uma acompanhamento diferente (advertências adicionais, contra-indicações, 
suspensão da autorização de introdução no mercado, etc.).

Alteração 260
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros 
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado;

5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros 
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado, incluindo a 
apresentação da informação recolhida. A 
informação recolhida deve ser 
apresentada, com o fito de conseguir uma 
avaliação e acompanhamento adequados, 
de forma a que seja possível distinguir as 
diferentes reacções adversas, incluindo os 
casos de overdose, de utilização indevida e 
abusiva e de erros terapêuticos e as que 
ocorram durante estudos com o 
medicamento ou após a exposição 
profissional;

Or. en

Justificação

Para a avaliação e acompanhamento é necessário conseguir distinguir-se as diferentes 
reacções adversas na medida em que essa distinção conduzirá a uma acompanhamento 
diferente (advertências adicionais, contra-indicações, suspensão da autorização de 
introdução no mercado, etc.).
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Alteração 261
Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas directrizes têm em conta o trabalho 
de harmonização internacional realizado no 
domínio da farmacovigilância e são 
revistas se necessário tendo em vista a sua 
adaptação ao progresso técnico e científico.

Estas directrizes baseiam-se nas 
necessidades dos doentes, de uma 
perspectiva científica, e têm em conta o 
trabalho de harmonização internacional 
realizado no domínio da farmacovigilância 
e são revistas se necessário tendo em vista 
a sua adaptação ao progresso técnico e 
científico.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 3 do artigo 108.º.

Alteração 262
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas directrizes têm em conta o trabalho 
de harmonização internacional realizado no 
domínio da farmacovigilância e são 
revistas se necessário tendo em vista a sua 
adaptação ao progresso técnico e científico.

Estas directrizes têm em conta o trabalho 
de harmonização internacional realizado no 
domínio da farmacovigilância e são 
revistas se necessário tendo em vista a sua 
adaptação ao progresso técnico e científico. 

Para efeitos do presente artigo e do n.º 3 
do artigo 102.º, a Comissão, em 
cooperação com a Agência, os 
Estados-Membros e as partes 



PE438.412v02-00 180/188 AM\808932PT.doc

PT

interessadas, deve elaborar directrizes 
detalhadas sobre as boas práticas de 
manutenção de registos dirigidas aos 
farmacêuticos e outras pessoas que 
dispensam ou administram 
medicamentos, a fim de assegurar a 
manutenção de registos necessários para 
a eventual elaboração de um relatório de 
farmacovigilância ou para o fornecimento 
de informações necessárias a um titular 
de uma autorização de mercado que esteja 
a avaliar uma reacção adversa e para 
facilitar as investigações de 
acompanhamento pelo titular de 
autorização de introdução no mercado e 
pelas autoridades competentes.

Or. en

Justificação

O sistema de farmacovigilância é bom consoante os detalhes constantes dos relatórios 
individuais. O aditamento proposto do artigo 108.º garantiria a uniformidade entre o 
conteúdo dos formulários de notificação utilizados para a comunicação de eventos adversos 
directamente ao sistema Eudravigilance pelos profissionais de saúde e doentes.

Alteração 263
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 23
Directiva 2001/83/CE
Artigo 116 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes suspendem, 
revogam, retiram ou alteram uma 
autorização de introdução no mercado, 
quando se considerar que o medicamento é 
nocivo, ou que falta o efeito terapêutico, ou 
que a relação risco-benefício não é 
favorável ou que o medicamento não tem a 
composição quantitativa e qualitativa 
declarada. O efeito terapêutico falta 
quando se apurar que o medicamento não

As autoridades competentes suspendem, 
revogam, retiram ou alteram uma 
autorização de introdução no mercado, 
quando se considerar que o medicamento é 
nocivo, ou que falta o efeito terapêutico, ou 
que a relação risco-benefício não é 
favorável ou que o medicamento não tem a 
composição quantitativa e qualitativa 
declarada. O efeito terapêutico falta 
quando não for possível mostrar que o 
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permite obter resultados terapêuticos. medicamento permite obter resultados 
terapêuticos. 

A autorização é igualmente suspensa, 
retirada, revogada ou alterada quando se 
considerar que as informações que constam 
do processo, por força dos artigos 8.º, 10.º 
ou 11.º, estão incorrectas ou não foram 
alteradas nos termos do artigo 23.º, ou 
quando não estão preenchidas as condições 
ou os requisitos previstos nos artigos 21.º-
A, 22.º ou 22.º-A ou quando os controlos 
previstos no artigo 112.º não tiverem sido 
efectuados.»

A autorização é igualmente suspensa, 
retirada, revogada ou alterada quando se 
considerar que as informações que constam 
do processo, por força dos artigos 8.º, 10.º 
ou 11.º, estão incorrectas ou não foram 
alteradas nos termos do artigo 23.º, ou 
quando não estão preenchidas as condições 
ou os requisitos previstos nos artigos 21.º-
A, 22.º ou 22.º-A ou quando os controlos 
previstos no artigo 112.º não tiverem sido 
efectuados.»

Or. de

Justificação

Não é possível provar-se a não obtenção de resultados terapêuticos. 

Alteração 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 24-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 119-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A. É inserido o seguinte artigo:
Artigo 119.°-A

Protecção e fiscalização ambiental
Os Estados-Membros nomeiam uma ou 
mais autoridades nacionais responsáveis 
pela monitorização dos efeitos ambientais 
adversos dos medicamentos na saúde 
pública ou no ambiente. Se uma dessas 
autoridades identificar um risco 
ambiental mais grave do que aquele 
indicado na avaliação realizada nos 
termos previstos na alínea ca) do artigo 
8.º, ou descobrir novos efeitos ambientais 
adversos, deve transmitir os mesmos à 
Agência Europeia de Avaliação de 
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Medicamentos e à autoridade competente. 
A Agência, após a recepção dessas
informações, determina se a relação 
risco-benefício ainda se mantém positiva, 
à luz dos novos conhecimentos. Tal não 
deve implicar a retirada da autorização 
para medicamentos necessários ao 
tratamento de patologias potencialmente 
fatais ou doenças graves.

Or. en

Justificação

Os resíduos farmacêuticos estão presentes na água potável e na água de superfície em muitos 
países membros. Uma vez que os recursos mundiais de água são limitados, é necessário 
proteger os poços de água. Caso contrário, a exposição involuntária e não evitável de 
mulheres grávidas a produtos farmacêuticos aumentará, aumentando assim o risco de 
malformações fetais. 

Alteração 265
Michail Tremopoulos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 24-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 119-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A. É inserido o seguinte artigo:
Artigo 119.°-A

Monitorização ambiental
Os Estados-Membros nomeiam uma ou 
mais autoridades nacionais responsáveis 
pela monitorização dos efeitos ambientais 
adversos dos medicamentos na saúde 
pública ou no ambiente. Se uma dessas 
autoridades identificar um risco 
ambiental mais grave do que aquele 
indicado na avaliação realizada nos 
termos previstos na alínea ca) do artigo 
8.º, ou descobrir novos efeitos ambientais 
adversos, deve transmitir os mesmos à 
Agência Europeia de Avaliação de 
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Medicamentos e à autoridade competente. 
A Agência, após a recepção dessas 
informações, determina se a relação 
risco-benefício ainda se mantém positiva, 
à luz dos novos conhecimentos.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da farmacovigilância devia ser alargado para integrar no seu objecto 
os efeitos ambientais. 

Alteração 266
János Áder

Proposta de directiva – acto de alteração
Artigo 2 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
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 presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da presente 
directiva aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

1. No que respeita à exigência de declarar, 
quando necessário, no resumo das 
características do medicamento e no folheto 
informativo, que o medicamento está sujeito 
a fiscalização intensiva, e de indicar todas 
as informações novas relativas ao 
medicamento, os Estados-Membros 
garantem que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da presente 
directiva aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

Or. hu

Justificação

Ver alteração e justificação anteriores.
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Alteração 267
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 28
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
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 presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da 
presente directiva aquando da renovação 
dessas autorizações ou decorridos três 
anos após a referida data, consoante o 
que ocorra primeiro.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (uma vez que o resumo das 
características de um medicamento – RCM – já é, por si só, uma síntese das informações 
importantes), podendo originar confusão nos doentes (que podem deixar passar informações 
importantes inscritas no RCM mas não no resumo das informações essenciais) e criar 
problemas de legibilidade (por exemplo, no caso de folhetos informativos publicados em 
diversas línguas). 
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Alteração 268
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 28
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
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 presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da 
presente directiva aquando da renovação 
dessas autorizações ou decorridos três 
anos após a referida data, consoante o 
que ocorra primeiro.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 
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Alteração 269
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
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 presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da presente 
directiva aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

1. No que respeita à exigência de incluir 
um perfil da reacção adversa do 
medicamento 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 presente directiva, os 
Estados-Membros garantem que essa 
exigência é aplicável às autorizações de 
introdução no mercado concedidas até à 
data fixada no segundo parágrafo do n.º 1 
do artigo 3.º da presente directiva aquando 
da renovação dessas autorizações ou 
decorridos três anos após a referida data, 
consoante o que ocorra primeiro. 

Or. en

Justificação

A introdução de um resumo levanta problemas sobretudo quando os seus termos não se 
encontram definidos. Relaciona-se com o risco de os doentes lerem apenas essa parte, 
quando de facto deviam ler todo o folheto informativo. Problemas relacionados com a 
legibilidade do panfleto não se resolvem acrescentando um resumo. Em vez disso, deveria 
proceder-se a uma revisão das disposições no folheto.

Alteração 270
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 28
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Disposição transitória

1. No que respeita à exigência de os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado apresentarem por via 
electrónica, à base de dados 
Eudravigilance, informação sobre as 
suspeitas de reacções adversas, a que se 
refere o n.º 3 do artigo 107.º da presente 
directiva, os Estados-Membros devem 
certificar-se de que essa exigência se 
aplica se as funcionalidades da base de 
dados permitirem fornecer relatórios 
sobre reacções adversas completos e com 
a devida qualidade, incluindo os dados de 
saúde imprescindíveis, dados codificados 
relativos aos medicamentos, uma 
diferenciação adequada dos relatórios de 
acompanhamento e a eliminação de casos 
repetidos.
2. O Conselho de Administração da 
agência deve confirmar o cumprimento 
das funcionalidades mencionadas no 
número anterior, tendo como base as 
conclusões de uma auditoria 
independente.

Or. es

Justificação

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,
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- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


