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Alteração 3
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta é mal fundamentada. Não prevê uma política de informação adequada que tenha 
em conta as necessidades dos pacientes. Pelo contrário, a proposta destina-se exclusivamente 
a conferir às empresas o direito específico de difundir "informações". Além disso, dilui a 
distinção entre publicidade e informação, como ilustram claramente os esforços envidados 
para autorizar a publicação de "informações" na imprensa escrita. Uma política de 
informação adequada deve ser muito mais ampla e gerida pelas autoridades e não pelas 
empresas farmacêuticas. A nova Comissão deve apresentar uma proposta nova para não 
obrigar o Parlamento Europeu a reformular completamente a actual.

Alteração 4
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr

Justificação

Estas propostas legislativas abrem caminho à promoção directa por parte das empresas 
farmacêuticas. A Comissão Europeia propõe alterar a legislação em vigor com a motivação 
exclusiva de servir os interesses comerciais das empresas farmacêuticas, alargando os seus 
mercados. Esta operação não tem qualquer interesse, nem para os cidadãos europeus, nem 
para os Estados-Membros. Pelo contrário, representa um aumento das despesas e comporta 
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riscos para os pacientes. Por conseguinte, as propostas em questão devem ser integralmente 
revistas.

Alteração 5
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Para garantir um financiamento 
adequado destas actividades ligadas à 
informação, é necessário adoptar 
disposições no sentido de exigir o 
pagamento de taxas à Agência pelos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado.

(5) Para garantir um financiamento 
adequado destas actividades ligadas ao 
controlo das comunicações que o titular 
da autorização de introdução no mercado 
divulga ao público, é necessário adoptar 
disposições no sentido de exigir o 
pagamento de taxas à Agência pelos 
titulares das referidas autorizações.

Or. en

Alteração 6
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-A (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 9.º, a alínea a) do n.º 4 
passa a ter a seguinte redacção:
" a) O projecto de resumo das 
características do medicamento, nos 
termos do artigo 11.° da Directiva 
2001/83/CE; este projecto indica outras 
opções terapêuticas disponíveis e 
especifica se o novo medicamente 
constitui ou não um progresso 
terapêutico; apresenta igualmente o 
resultado das votações no seio dos comités 
científicos da Agência, nomeadamente o 
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número de votos a favor do 
medicamento;"

Or. en

Justificação

Os pacientes estão sobretudo interessados em informações comparativas. Este tipo de 
informações deve constar do resumo das características do medicamento.

Alteração 7
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 9.º, n.º 4, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redacção:
" a) O projecto de resumo das 
características do medicamento, nos 
termos do artigo 11.º da Directiva 
2001/83/CE; este projecto indica outras 
opções terapêuticas disponíveis e 
especifica se o novo medicamente 
constitui ou não um progresso 
terapêutico; apresenta igualmente o 
resultado das votações no seio dos comités 
científicos da Agência, nomeadamente o 
número de votos a favor do 
medicamento;"

Or. en

Justificação

Informações fiáveis e comparativas permitem que os cidadãos efectuem escolhas mais 
conscientes. Determinados resumos das características dos medicamentos e alguns folhetos 
informativos disponibilizam já informações comparativas, mas convém estender este 
procedimento a todos os medicamentos. A comunicação dos resultados das votações no seio 
dos comités científicos da Agência representa as melhores práticas em matéria de 
transparência. Estas informações são bastante úteis para os profissionais de saúde, uma vez 
que lhes permitem entender melhor o processo de tomada de decisões associado à aprovação 
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de um novo medicamento.

Alteração 8
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-B (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) No artigo 9.º, n.° 4, a alínea e) 
passa a ter a seguinte redacção:
" e) o relatório de avaliação, ao qual é 
anexado o relatório preliminar sobre o 
medicamento elaborado pelos relatores, 
assim como as observações do titular da 
autorização de introdução no mercado";

Or. en

Justificação

A comunicação dos resultados das votações no seio dos comités científicos da Agência e a 
inclusão do relatório preliminar elaborado pelos relatores, assim como das observações dos 
titulares das autorizações de introdução no mercado relativamente ao relatório de avaliação, 
constituem as melhores práticas em matéria de transparência. Estas informações são 
bastante úteis para os profissionais de saúde, uma vez que lhes permitem entender melhor o 
processo de tomada de decisões associado à aprovação de um novo medicamento.

Alteração 9
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-B (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) No artigo 9.º, n.º 4, a alínea e) 
passa a ter a seguinte redacção:
" e) o relatório de avaliação, ao qual é 
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anexado o relatório preliminar sobre o 
medicamento elaborado pelos relatores 
assim como as observações do titular da 
autorização de introdução no mercado;"

Or. en

Justificação

Informações fiáveis e comparativas permitem que os cidadãos efectuem escolhas mais 
conscientes. Determinados resumos das características dos medicamentos e alguns folhetos 
informativos disponibilizam já informações comparativas, mas convém estender este 
procedimento a todos os medicamentos. A inclusão do relatório preliminar elaborado pelos 
relatores e das observações dos titulares de autorizações de introdução no mercado 
constituem as melhores práticas em matéria de transparência. Estas informações são 
bastante úteis para os profissionais de saúde, uma vez que lhes permitem entender melhor o 
processo de tomada de decisões associado à aprovação de um novo medicamento.

Alteração 10
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-C (novo) Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(-1-C) No artigo 9.º, n.º 4, é aditada a 
seguinte alínea:
"e-A) O resumo público do relatório de 
avaliação referido no n.º 3 do artigo 13.º".

Or. en

Alteração 11
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-C (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-C) No artigo 9.º, n.º 4, é aditada a 
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seguinte alínea:
e-A) O resumo público do relatório de 
avaliação referido no n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Informações fiáveis e comparativas permitem que os cidadãos efectuem escolhas mais 
conscientes. Determinados resumos das características dos medicamentos e alguns folhetos 
informativos disponibilizam informações comparativas, mas convém estender este 
procedimento a todos os medicamentos. A comunicação dos resultados das votações no seio 
dos comités científicos da Agência, do relatório preliminar elaborado pelos relatores e das 
observações dos titulares de autorizações de introdução no mercado relativamente ao 
relatório de avaliação constituem as melhores práticas em matéria de transparência. Estas 
informações são úteis para os profissionais de saúde, uma vez que lhes permitem entender 
melhor o processo de tomada de decisões associado à aprovação de um novo medicamento.

Alteração 12
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-D (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 10 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

(-1-D) O artigo 10.º, n.º 6, passa a ter a 
seguinte redacção:
"6. A Agência assegura a difusão e a 
disponibilização pública dos documentos 
referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e 
e-A) do n.º 4 do artigo 9.º."

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura a coerência com o n.º 3 do artigo 13.º, que visa melhorar o acesso 
do público às informações de carácter científico relativas a medicamentos novos.
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Alteração 13
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-E (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(-1-E) No artigo 13.º, n.º 3, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"O Relatório de Avaliação Pública 
Europeia (EPAR) integra um resumo 
escrito de forma compreensível para o 
público. Este resumo inclui [...] uma 
secção relativa às condições de utilização
do medicamento, bem como uma secção 
que indica as opções terapêuticas 
disponíveis e especifica se o novo 
medicamento constitui ou não um 
progresso terapêutico."

Or. en

Justificação

Informações fiáveis e comparativas permitem que os cidadãos efectuem escolhas mais 
conscientes. Determinados resumos das características dos medicamentos e alguns folhetos 
informativos disponibilizam informações comparativas, mas convém estender este 
procedimento a todos os medicamentos. Por exemplo, a secção "Porque foi este produto 
aprovado?" deve indicar outras opções terapêuticas eventualmente disponíveis e se o novo 
medicamento confere um valor terapêutico acrescentado em termos de eficácia, segurança ou 
vantagem.

Alteração 14
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º -1-E (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

(-1-E) No artigo 13.º, n.º 3, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"O Relatório de Avaliação Pública 
Europeia (EPAR) integra um resumo 
escrito de forma compreensível para o 
público. Este resumo inclui [...] uma 
secção relativa às condições de utilização
do medicamento, bem como uma secção 
que indica as opções terapêuticas 
disponíveis e especifica se o novo 
medicamento constitui ou não um 
progresso terapêutico."

Or. en

Justificação

Informações fiáveis e comparativas permitem que os cidadãos efectuem escolhas mais 
conscientes. Determinados resumos das características dos medicamentos e alguns folhetos 
informativos disponibilizam informações comparativas, mas convém estender este 
procedimento a todos os medicamentos. Por exemplo, a secção "Porque foi este produto 
aprovado?" deve indicar outras opções terapêuticas eventualmente disponíveis e se o novo 
medicamento confere um valor terapêutico acrescentado em termos de eficácia, segurança ou 
vantagem.

Alteração 15
Jiří Maštálka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 60 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 

3. No prazo de 120 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 
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parte da Agência no referido prazo, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

parte da Agência no referido prazo, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada. O titular da autorização de 
introdução no mercado assume, em todos 
os casos, plena responsabilidade pelas 
informações fornecidas.

Or. en

Justificação

É fundamental alargar o prazo de avaliação das informações, de modo a responder às 
exigências organizacionais da Agência e assegurar que as empresas assumam a 
responsabilidade plena pelas informações prestadas ao público em geral.

Alteração 16
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 60 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 
parte da Agência no referido prazo, a
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

3. No prazo de 120 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 
parte da Agência no referido prazo, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

O titular da autorização de introdução no 
mercado assume, em todos os casos, plena 
responsabilidade pelas informações 
fornecidas.

Or. en

Justificação

O prazo de 60 dias para o consentimento tácito é muito curto, tendo em conta que se estima 
que a Agência Europeia de Medicamentos demora dois dias e meio para avaliar um pedido 
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de autorização. Com efeito, as empresas sentir-se-iam incentivadas a apresentar um número 
de notificações superior ao que a Agência é capaz de processar para, deste modo, obter um 
consentimento tácito. Convém precisar de forma explícita que as empresas assumem a 
responsabilidade plena das informações prestadas ao público em geral, mesmo quando a 
Agência não apresenta objecções.

Alteração 17
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se a Agência fizer um pedido de 
alterações num documento apresentado 
pelo titular da autorização de introdução 
no mercado e se este último submeter, no 
prazo de 30 dias úteis, uma nova proposta 
revista, o referido titular deve poder 
beneficiar de um procedimento acelerado. 
A Agência comunica a sua resposta 
relativamente à nova proposta no prazo de 
60 dias úteis.
A Agência cobra ao titular da autorização 
de introdução no mercado uma taxa por 
esta nova avaliação.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa melhorar a eficiência do processo através da redução do período de 
avaliação de 120 para 60 dias, caso o titular da autorização de introdução no mercado 
corrija, no prazo de 30 dias, um documento apresentado previamente.

Alteração 18
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 1 
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Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se tiver de fazer observações ou 
objecções aos documentos apresentados 
pelo titular da autorização de introdução 
no mercado, a Agência cobra ao referido 
titular o dobro da taxa referida no n.º 4.

Or. en

Justificação

Para o pessoal da Agência, o facto de formular objecções aos documentos apresentados para 
obtenção de autorização significa dedicar mais tempo à avaliação. Este procedimento 
implica mobilizar um número mais elevado de recursos em comparação com uma simples 
aprovação de documento sem alterações.

Alteração 19
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - n.º -1-A (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 57.º, n.º1, a alínea d) é 
substituída pela seguinte:
" d) Assegurar a divulgação de 
informações relativas às reacções 
adversas dos medicamentos autorizados 
na União através de uma base de dados 
que possa ser consultada em 
permanência por todos os Estados 
Membros, os profissionais de saúde, os 
titulares da autorização de introdução 
no mercado e o público, [...] convém, 
contudo, garantir a protecção dos dados 
pessoais;"

Or. en
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Justificação

As informações referentes às reacções adversas registadas pelos pacientes, incluídas na base 
de dados Eudravigilance referida neste artigo, são do interesse público. Estes dados devem 
ser analisados pelas autoridades de saúde pública, pelo titular da autorização de introdução 
no mercado, bem como por investigadores independentes, profissionais de saúde, 
organizações especializadas que representam os pacientes e os consumidores, a fim de evitar 
a recorrência das reacções adversas e de futuros problemas associados ao uso do 
medicamento.

Alteração 20
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 1 – alínea u-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 57.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:
" u-A) Promoção das fontes existentes de 
informação independente e fiável relativa 
à saúde."

Or. en

Justificação

Existem diversas fontes de informação independente e objectiva sobre as alternativas 
terapêuticas disponíveis na União Europeia. Estas fontes têm em conta as especificidades 
culturais e os contextos humanos, incluindo as determinantes de saúde. São desenvolvidas 
pelas autoridades da saúde, agências de medicamentos, órgãos de avaliação dos cuidados de 
saúde, prestadores de serviços de saúde, profissionais do sector, associações de 
consumidores e organizações independentes de pacientes. Estas fontes de informação devem 
ser fortemente promovidas junto do grande público.

Alteração 21
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
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Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 1 – alínea u-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 57.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:
" u-A) Promoção das fontes existentes de 
informação independente e fiável relativa 
à saúde."

Or. en

Justificação

Existem diversas fontes de informação independente e objectiva sobre as alternativas 
terapêuticas disponíveis na União Europeia. Estas fontes têm em conta as especificidades 
culturais e os contextos humanos, incluindo as determinantes de saúde. São desenvolvidas 
pelas autoridades da saúde, agências de medicamentos, órgãos de avaliação dos cuidados de 
saúde, prestadores de serviços de saúde, profissionais do sector, associações de 
consumidores e organizações independentes de pacientes.  Estas fontes de informação devem 
ser fortemente promovidas junto do grande público.

Alteração 22
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-B (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 57.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. A base de dados prevista no n.º 1 do 
artigo 1.º contém a versão mais recente:
- dos resumos das características do 
produto;
- do folheto informativo destinado ao 
paciente ou ao utilizador;
- das informações disponibilizadas na 
etiqueta que, no mínimo, devem 
especificar sempre a denominação 
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comum internacional;
- dos modelos das embalagens principal e 
secundária bem como de eventuais 
dispositivos incluídos na embalagem;
- das condições de concessão de 
autorização sujeitas a determinadas 
obrigações específicas, visadas nos n.ºs 7 
e 8 do artigo 14.º, juntamente com o prazo 
de cumprimento e, se necessário, uma 
ligação para os resultados dos estudos 
posteriores à autorização ou para os 
planos de gestão de riscos, uma vez 
concluídos;
- dos Relatórios Públicos Europeus de 
Avaliação (EPAR), incluindo os resumos 
escritos de forma compreensível para o 
público, tal como previsto no n.º 3 do 
artigo 13.º;
- das actualizações dos Relatórios
Públicos Europeus de Avaliação (EPAR) 
(modificações ou medidas tomadas após 
autorização) em matéria de segurança, 
bem como dos relatórios completos do 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano;
- dos Relatórios Públicos de Avaliação 
(PAR) e, se disponíveis, dos resumos 
escritos de forma compreensível para o 
público;
- dos relatórios periódicos de actualização 
de segurança (PSUR) e, se disponíveis, 
dos resumos escritos de forma 
compreensível para o público.
A base de dados inclui igualmente a data 
de concessão da autorização de 
introdução no mercado e o procedimento 
que envolveu esta atribuição 
(centralizado, descentralizado ou por 
mútuo reconhecimento).
Será desenvolvida por etapas e terá 
prioritariamente em vista os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento, bem como os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
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Título III, Capítulo 4 da Directiva 
2001/83/CE e do Título III, Capítulo 4, 
da Directiva 2001/82/CE. Esta base de 
dados será alargada, em seguida, a todos 
os medicamentos autorizados no 
mercado na União Europeia. Este 
objectivo deve ser concretizado até ... *.
Esta base de dados deve ser alvo de uma 
promoção activa junto dos cidadãos 
europeus. Para este efeito, cada página 
Web do titular da autorização de 
introdução no mercado que faça 
referência a medicamentos sujeitos a 
receita médica contém uma ligação visível 
para a página Web correspondente da 
base de dados Eudrapharm.
A base de dados inclui igualmente 
referências relativas aos ensaios clínicos 
em curso, abandonados ou já concluídos, 
integrados na base de dados relativa aos 
ensaios clínicos previstos no artigo 11.º 
da Directiva 2001/20/CE (a seguir 
designada "base de dados EudraCT")."
–––––––––––––
* JO: inserir a data: cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A base de dados Eudrapharm deve constituir a fonte principal de informações validadas 
destinadas ao público, de modo a combater as disparidades registadas no acesso às 
informações regulamentares em toda a União. A ligação para a base de dados Eudrapharm 
prevista nas páginas Web dos titulares da autorização de introdução no mercado permitirá 
que os utilizadores acedam de forma fácil e directa a informações validadas relativamente a
medicamentos sujeitos a receita médica fornecidas por uma fonte não comercial. As ligações 
para a base de dados EudraCT facilitarão a consulta dos resultados dos ensaios. Estes 
elementos são fundamentais para apresentar e entender informações baseadas em provas.

Alteração 23
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-C (novo) 
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Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Ao artigo 57.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. A base de dados EudraCT 
disponibiliza ao público:
- os protocolos de estudo e as 
modificações ulteriores desses mesmos
protocolos;
- um modelo do formulário de 
consentimento distribuído aos pacientes;
- uma declaração de que os ensaios 
clínicos realizados fora da União 
Europeia respeitam os requisitos éticos da 
Directiva 2001/20/CE referidos no n.º 1 
do artigo 6.º;
- prazos para a conclusão dos estudos;
- os resultados detalhados dos estudos, 
que devem ser disponibilizados no 
máximo um ano após a conclusão dos 
estudos."

Or. en

Justificação

Os resultados dos estudos são fundamentais para apresentar e entender informações 
baseadas em provas. Os participantes aceitam fazer parte de ensaios clínicos para contribuir 
para o avanço da ciência e, em última análise, para ajudar as pessoas. Por conseguinte, os 
resultados dos estudos devem ser postos à disposição de investigadores independentes. Deve 
ser permitido o acesso a todos os dados clínicos transmitidos à AEM.

Alteração 24
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-D (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 57 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-D) Ao artigo 57.º é aditado o seguinte 
número:
"2-B. Todos os ensaios clínicos realizados 
por um titular da autorização de 
introdução no mercado com sede na 
Europa ou por um terceiro agindo em seu 
nome são registados na base de dados 
EudraCT, independentemente de terem 
lugar na Europa ou em países terceiros."

Or. en

Justificação

Todos os ensaios clínicos realizados por empresas farmacêuticas com sede na Europa, assim 
como os ensaios efectuados por um terceiro (organismos de investigação por contrato) 
agindo em seu nome devem estar registados na base de dados EudraCT, uma vez que estes 
ensaios se realizam cada vez mais fora da Europa.

Alteração 25
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-E (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2-E) O artigo 59.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, da Directiva 
2001/83/CE ou da Directiva 2001/82/CE, 
quando existir um conflito de fundo 
sobre recomendações e decisões
científicas e o organismo em causa for 
uma instituição de um Estado-Membro, 
a Agência e o organismo nacional devem 
colaborar com vista a resolver o conflito 
ou a elaborar um documento comum 
que elucide devidamente as questões 
científicas conflituais. Este documento 
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será publicado e disponibilizado ao 
público imediatamente após a sua 
adopção."

Or. en

Justificação

Esta alteração visa disponibilizar as informações de carácter científico e assegurar a 
transparência do processo de tomada de decisões.

Alteração 26
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-F (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 62 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(2-F) No artigo 62.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"2. Os Estados-Membros enviam à 
Agência o nome dos peritos nacionais 
com experiência comprovada na 
avaliação de medicamentos que possam 
integrar os grupos de trabalho ou 
grupos de aconselhamento científico do 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano, o Comité dos Medicamentos à 
Base de Plantas ou do Comité dos 
Medicamentos para Uso Veterinário, 
acompanhado da indicação das suas 
qualificações, áreas de competência 
específica e da respectiva declaração de 
interesses."

Or. en

Justificação

A apresentação da declaração de interesses deve anteceder a divulgação das nomeações.
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Alteração 27
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-G (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 62 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-G) No artigo 62.º, é inserido o número 
seguinte:
"2-A. Os titulares da autorização de 
introdução no mercado fornecem à 
Agência e às autoridades nacionais 
competentes uma lista exaustiva dos 
pagamentos e dos patrocínios de 
organizações de pacientes, associações de 
consumidores, organizações de 
profissionais de saúde, academias 
científicas, profissionais de saúde a título 
individual, partidos políticos e líderes de 
opinião num valor superior a 10 euros. 
Esta lista é tornada pública."

Or. en

Justificação

A divulgação dos pagamentos e dos patrocínios permitirá aos pacientes e aos consumidores 
verificar se os profissionais de saúde que tencionam consultar ou se a organização na qual se 
pretendem filiar possui vínculos com a indústria farmacêutica. Estas informações são úteis 
uma vez que permitem avaliar os conteúdos fornecidos e ter em conta o contexto. Na França 
e no Reino Unido, por exemplo, as empresas farmacêuticas têm de declarar anualmente às 
autoridades competentes os pagamentos efectuados às organizações de pacientes.

Alteração 28
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-H (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 63 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(2-H) O artigo 63.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redacção:
"Os membros do Conselho de 
Administração, os membros dos comités, 
os relatores e os peritos não podem ter 
interesses, financeiros ou outros, na 
indústria farmacêutica susceptíveis de 
afectar a sua imparcialidade. Devem 
comprometer-se a agir ao serviço do 
interesse público e num espírito de 
independência e devem apresentar 
anualmente uma declaração sobre os 
seus interesses financeiros. Todos os 
interesses indirectos que possam 
relacionar-se com a indústria 
farmacêutica devem constar de um 
registo mantido pela Agência e aberto a 
consulta pública no seu sítio Web."

Or. en

Justificação

A legislação actual prevê apenas que se possa aceder às declarações de interesse nas 
instalações da Agência. É inaceitável que seja necessária uma deslocação a Londres para 
verificar as declarações de interesse. As mesmas devem ser publicadas no respectivo sítio 
Web.

Alteração 29
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-I (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 63 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-I) Ao artigo 63.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. A Agência torna públicas:
- as ordens do dia detalhadas das reuniões 
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dos seus comités e grupos de trabalho, o 
mais tardar até à véspera de cada 
reunião;
- as actas dessas reuniões, nomeadamente 
a lista de todos os peritos participantes e 
dos peritos que não estão autorizados a 
participar devido a um conflito de 
interesses, assim como uma descrição das 
decisões tomadas, das votações 
circunstanciadas e dos motivos 
apresentados, incluindo as opiniões 
minoritárias."

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a total transparência do processo de tomada de decisões 
relativamente aos medicamentos e o acesso público a informações de carácter científico.

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-J (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 63 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-J) Ao artigo 63.º é aditado o seguinte 
número:
"2-B. As reuniões dos comités da Agência 
são públicas. As reuniões são anunciadas 
no sítio Web da Agência Europeia de 
Medicamentos. O anúncio especifica as 
modalidades de participação do público. 
Todos os participantes na reunião devem 
poder aceder aos documentos de 
referência."

Or. en
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Justificação

As reuniões dos comités consultivos de peritos da Agência Europeia de Medicamentos são 
públicas, à semelhança dos seus homólogos da FDA, de modo a permitir debates abertos e a 
assegurar a participação do público. Esta abordagem reforça a transparência do processo de 
tomada de decisões e promove o acesso do público a informações de carácter científico.

Alteração 31
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2-K (novo) 
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 80 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-K) Ao artigo 80.º é aditado o seguinte 
número:
"A confidencialidade das informações 
comerciais só pode ser assegurada se o 
requerente provar claramente que a 
divulgação de informações é susceptível 
de prejudicar de forma desproporcionada 
os interesses comerciais do titular da 
autorização de introdução no mercado. A 
confidencialidade das informações 
comerciais não pode ser aplicada a um 
documento completo nem a determinado 
tipo de documentos, devendo limitar-se à 
supressão de elementos específicos das 
informações, desde que não haja um 
interesse público superior na sua 
divulgação."

Or. en


