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Alteração 28
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 

Or. fr

Justificação

Estas propostas legislativas abrem a porta à promoção directa pelas empresas 
farmacêuticas. A única motivação da Comissão Europeia para propor a alteração da 
legislação em vigor parece ser servir os interesses  comerciais das empresas farmacêuticas 
alargando os seus mercados. Esta operação não apresenta qualquer interesse, nem para os 
cidadãos europeus, nem para os Estados-Membros. Representa, antes, um aumento das 
despesas e implica riscos para os doentes. Estas propostas devem ser integralmente revistas. 

Alteração 29
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
.

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta está mal fundamentada. Não apresenta uma estratégia de informação adequada, 
de acordo com as necessidades dos doentes. Pelo contrário, apenas visa conferir à indústria
o direito de divulgar “informação” no seu próprio interesse. Esbate a distinção entre 
publicidade e informação, o que se torna mais evidente pela tentativa de permitir a 
publicação de” informação” nos meios de comunicação social. Uma estratégia de 
informação adequada deve ir mais além e ser gerida pelas autoridades, não pelas empresas 
farmacêuticas. A nova Comissão deveria apresentar uma nova proposta, em vez de ser o PE a 
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reformulá-la completamente.

Alteração 30
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui normas 
harmonizadas sobre a publicidade aos 
medicamentos para uso humano. Em 
especial, proíbe a publicidade junto do 
público em geral aos medicamentos 
sujeitos a receita médica.

(1) A Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui normas 
harmonizadas sobre a publicidade aos 
medicamentos para uso humano. Em 
especial, proíbe a publicidade junto do 
público em geral aos medicamentos 
sujeitos a receita médica, a fim de proteger 
a saúde pública.

Or. en

Justificação

Importante se afigura recordar que o estatuto de venda sujeita a receita médica e a proibição 
de publicidade dos medicamentos sujeitos a receita médica visam a protecção da saúde 
pública.

Alteração 31
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui normas 
harmonizadas sobre a publicidade aos 
medicamentos para uso humano. Em 

(1) A Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, institui normas 
harmonizadas sobre a publicidade aos 
medicamentos para uso humano. Em 
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especial, proíbe a publicidade junto do 
público em geral aos medicamentos 
sujeitos a receita médica.

especial, proíbe a publicidade junto do 
público em geral aos medicamentos 
sujeitos a receita médica, a fim de proteger 
a saúde pública.

Or. en

Justificação

Importante se afigura recordar que o estatuto de venda sujeita a receita médica e a proibição 
de publicidade dos medicamentos sujeitos a receita médica visam a protecção da saúde 
pública.

Alteração 32
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) No domínio da informação, a Directiva 
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). Por 
outro lado, no tocante à difusão de 
informação junto do público em geral pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a directiva determina apenas que 
certas actividades de informação não são 
abrangidas pelas normas aplicáveis à 
publicidade, sem proporcionar um quadro 
jurídico harmonizado sobre o conteúdo e a 
qualidade da informação não promocional 
relativa a medicamentos ou sobre os 
canais através dos quais essa informação 
pode ser difundida.

(2) No domínio da informação, a Directiva 
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). Por 
outro lado, no tocante à difusão de 
informação junto do público em geral pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a directiva determina apenas que 
certas actividades de informação não são 
abrangidas pelas normas aplicáveis à 
publicidade, sem proporcionar um quadro 
jurídico harmonizado sobre o conteúdo e a 
qualidade da informação não promocional 
relativa a medicamentos no contexto da 
estratégia de informação dos doentes.
Além disso, a directiva não prevê canais 
através dos quais essa informação pode 
ser difundida, nem prevê um folheto 
convivial para o doente e que responda às 
necessidades reais dos doentes. O folheto 
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informativo deve, por conseguinte, ser 
convertido em folheto para o doente.

Or. en

Justificação

Um aspecto crucial amplamente discutido e reconhecido pelos Estados-Membros e partes 
interessadas e apoiado pelo Fórum Farmacêutico foi a necessidade de uma mais ampla e 
abrangente “estratégia de informação dos pacientes”, incluindo um compromisso em matéria 
de literacia no domínio da saúde. O actual folheto informativo não é convivial para o doente 
e não corresponde às suas verdadeiras necessidades. O trabalho da AEMedicamentos no 
sentido de melhorar a legibilidade e a convivialidade do folheto informativo deve prosseguir 
e ser seguido como modelo de boas práticas pelas entidades reguladoras nacionais.

Alteração 33
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) No domínio da informação, a Directiva 
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). Por 
outro lado, no tocante à difusão de 
informação junto do público em geral 
pelo titular da autorização de introdução 
no mercado, a directiva determina apenas 
que certas actividades de informação não 
são abrangidas pelas normas aplicáveis à 
publicidade, sem proporcionar um quadro 
jurídico harmonizado sobre o conteúdo e 
a qualidade da informação não 
promocional relativa a medicamentos ou 
sobre os canais através dos quais essa 
informação pode ser difundida.

(2) No domínio da informação, a Directiva 
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). 
Estas regras devem ser melhoradas e mais 
bem aplicadas, a fim de viabilizar 
melhorias a nível da legibilidade destes 
documentos.

Or. en
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Justificação

A actual redacção coloca o problema da definição de publicidade e “informação” difundida 
pelos titulares da autorização de introdução no mercado. A prioridade deve consistir em 
tornar o folheto informativo oficialmente aprovado mais útil e  acessível para os doentes, 
garantindo, para o efeito, que as empresas farmacêuticas cumpram sistematicamente as suas 
obrigações relativas à embalagem dos medicamentos e aos folhetos para os doentes (por 
exemplo, consultas com grupos-alvo de doentes ) (aplicação do artigo 59.º da Directiva 
2001/83/CE com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 2004/27/CE).

Alteração 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) No domínio da informação, a Directiva 
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). Por 
outro lado, no tocante à difusão de 
informação junto do público em geral pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a directiva determina apenas que 
certas actividades de informação não são 
abrangidas pelas normas aplicáveis à 
publicidade, sem proporcionar um quadro 
jurídico harmonizado sobre o conteúdo e a 
qualidade da informação não promocional 
relativa a medicamentos ou sobre os canais 
através dos quais essa informação pode ser 
difundida.

(2) No domínio da informação, a Directiva
2001/83/CE institui normas detalhadas 
sobre os documentos a anexar à 
autorização de introdução no mercado e 
com fins informativos: o resumo das 
características do medicamento (distribuído 
aos profissionais da saúde) e o folheto 
informativo (incluído na embalagem do 
produto, ao ser fornecido ao paciente). Por 
outro lado, no tocante à disponibilização
de informação junto dos doentes e do 
público em geral pelo titular da autorização 
de introdução no mercado, a directiva 
determina apenas que certas actividades de 
informação não são abrangidas pelas 
normas aplicáveis à publicidade, sem 
proporcionar um quadro jurídico 
harmonizado sobre o conteúdo e a 
qualidade da informação não promocional 
relativa a medicamentos ou sobre os canais 
através dos quais essa informação pode ser 
disponibilizada.

(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto. Se aprovada, será 
necessário introduzir as correspondentes 
modificações em todo o texto.)
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Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, a informação não 
promocional sobre medicamentos deve ser disponibilizada aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares da autorização de colocação no mercado, em observância do princípio 
da procura activa de informação ("pull principle"), segundo o qual os doentes e o público em 
geral têm acesso à informação quando dela necessitarem (em contraponto com o princípio da 
disponibilização automática de informação (“push principle”), em que o titular da 
autorização de colocação no mercado difunde a informação junto dos doentes e do público 
em geral).

Alteração 35
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com artigo 88.º-A 
da Directiva 2001/83/CE, em 20 de 
Dezembro de 2007, a Comissão 
apresentou uma Comunicação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativa ao «Relatório sobre as práticas 
actuais em matéria de informação a 
doentes sobre medicamentos». O relatório 
permite concluir que os Estados-Membros 
adoptaram normas e práticas divergentes 
em matéria de disponibilização de 
informações e que daí decorre uma 
desigualdade de acesso à informação 
sobre medicamentos para os pacientes e o 
público em geral.

Suprimido

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ser encorajadas a prestar informações de modo 
mais proactivo e transparente, a fim de garantir o pleno acesso do público aos dados sobre a 
eficácia/eficiência e segurança dos medicamentos (e respectivas variantes), tanto antes, como 
depois da comercialização de um produto.
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Alteração 36
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com artigo 88.º-A da 
Directiva 2001/83/CE, em 20 de Dezembro
de 2007, a Comissão apresentou uma 
Comunicação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativa ao «Relatório sobre as 
práticas actuais em matéria de informação 
a doentes sobre medicamentos». O 
relatório permite concluir que os Estados-
Membros adoptaram normas e práticas 
divergentes em matéria de disponibilização 
de informações e que daí decorre uma 
desigualdade de acesso à informação sobre 
medicamentos para os pacientes e o 
público em geral.

(3) Em conformidade com artigo 88.º-A da 
Directiva 2001/83/CE, em 20 de Dezembro 
de 2007, a Comissão apresentou uma 
Comunicação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativa ao «Relatório sobre as 
práticas actuais em matéria de informação 
a doentes sobre medicamentos». O 
relatório permite concluir que os Estados-
Membros adoptaram normas e práticas 
divergentes em matéria de disponibilização 
de informações e que daí decorre uma 
desigualdade de acesso à informação 
constante do folheto informativo e do 
resumo das características do produto
para os pacientes e o público em geral.
Estas injustificáveis desigualdades de 
acesso à informação publicamente 
disponível noutros Estados-Membros deve 
ser rectificada.

Or. en

Justificação

Todas as informações devem estar disponíveis, independentemente da gravidade das doenças.

Alteração 37
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que respeita à informação 
científica, as obrigações de transparência 
a que estão sujeitas as autoridades 
competentes foram estabelecidas na 
Directiva 2001/83/CE. Não obstante, os 
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factos demonstram que as autoridades 
competentes restringem o acesso do 
público em geral à informação em virtude 
de uma interpretação latu senso de 
confidencialidade comercial. A fim de 
evitar uma tal divergência de práticas, 
cumpre clarificar as obrigações das 
autoridades competentes no que se refere 
ao fornecimento de informação ao 
público em geral.

Or. en

Alteração 38
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na área da informação científica, a 
Directiva 2001/83/CE estabelece as 
obrigações da autoridades competentes, 
mas a experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente a imposição, pelas 
autoridades nacionais competentes, de 
certas restrições às possibilidades de 
acesso do público em geral, em virtude de 
uma interpretação demasiado lata de 
confidencialidade comercial.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem ser encorajadas a prestar informações de modo 
mais proactivo e transparente, a fim de garantir o pleno acesso do público aos dados sobre a 
eficácia/eficiência e segurança dos medicamentos (e respectivas variantes), tanto antes, como 
depois da comercialização de um produto.
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Alteração 39
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem 
informação decorrem do facto de a 
distinção entre as noções de «publicidade» 
e de «informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que a distinção entre 
as noções de «publicidade» e de 
«informação» não é interpretada de forma 
coerente em toda a União, o que pode ter 
conduzido a situações em que o público é 
exposto a publicidade dissimulada.

Or. fr

Alteração 40
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade. 
Cada noção deve ser definida e 
interpretada uniformemente em todos os 
Estados-Membros da UE a bem da 
segurança dos doentes.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a igualdade de acesso à informação, bem como a segurança de todos os 
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doentes da UE e de proteger a saúde pública, é fundamental estabelecer uma distinção clara 
entre as noções de “informação” e “publicidade”. É necessário um entendimento e 
interpretação harmonizados destas noções em todos os Estados-Membros.

Alteração 41
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem 
informação decorrem do facto de a 
distinção entre as noções de «publicidade» 
e de «informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que a distinção entre 
as noções de «publicidade» e de 
«informação» não é clara em toda a 
Comunidade, o que dá lugar a uma 
exposição do público em geral a 
publicidade dissimulada.

Or. en

Justificação

A diferença de interpretação das noções de publicidade e informação pode dar lugar a uma 
exposição do público em geral a publicidade dissimulada.

Alteração 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
aos doentes e ao público em geral 
decorrem do facto de a distinção entre as 
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«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.
(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto. Se aprovada, será 
necessário introduzir as correspondentes 
modificações em todo o texto.)

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando dela necessitam (ao contrário do princípio 
da promoção da informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações 
de introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 43
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que as diferentes medidas a 
nível nacional tenham também impacto no 
correcto funcionamento do mercado 
interno dos medicamentos, visto que as 
possibilidades de difusão de informação
sobre medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado não 
são idênticas em todos os 
Estados-Membros, embora a informação 
difundida num Estado-Membro tenda a 
produzir efeitos nos outros 
Estados-Membros. Esse impacto será ainda 
maior no caso de medicamentos cuja 
informação sobre o produto (resumo das 
características do produto e folheto 
informativo) esteja harmonizada em toda a 
Comunidade. Tal inclui os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros ao 

(6) É provável que as diferentes medidas a 
nível nacional tenham também impacto no 
correcto funcionamento do mercado 
interno dos medicamentos, visto que as 
possibilidades de comunicação sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado não 
são idênticas em todos os 
Estados-Membros, embora as
comunicações num Estado-Membro 
tendam a produzir efeitos nos outros 
Estados-Membros. Esse impacto será ainda 
maior no caso de medicamentos cuja 
informação sobre o produto (resumo das 
características do produto e folheto 
informativo) esteja harmonizada em toda a 
Comunidade. Tal inclui os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros ao 
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abrigo do procedimento de reconhecimento 
mútuo previsto no capítulo IV do título III 
da Directiva 2001/83/CE.

abrigo do procedimento de reconhecimento 
mútuo previsto no capítulo IV do título III 
da Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificação

A actual redacção coloca o problema da definição de publicidade e “informação” difundida 
pelos titulares da autorização de colocação no mercado. É, por conseguinte, preferível fazer 
a referência a “comunicação” por parte dos titulares de autorizações de introdução no 
mercado.

Alteração 44
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso a
informação relevante, independente e 
comparativa em matéria de saúde e para 
proteger os doentes de informação 
enganadora ou tendenciosa.

Or. en

Justificação

Uma informação útil para os doentes sobre os aspectos terapêuticos deve ser de natureza 
comparativa, para que os doentes possam conhecer os diferentes tratamentos disponíveis e o 
que podem esperar e cada um deles, a fim de escolherem de forma advertida (ou de 
participarem na escolha). Importa reforçar a proibição de publicidade de medicamentos 
sujeitos a receita médica, em lugar de a atenuar denominando-a “informação”. Os critérios 
“de qualidade”, “objectiva” e “não promocional” são vagos e inteiramente irrealistas, se a 
fonte de informação for o titular da autorização de introdução no mercado.
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Alteração 45
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso a 
informação relevante, independente e 
comparativa em matéria de saúde e para 
proteger os doentes de informação 
enganadora ou tendenciosa.

Or. en

Justificação

Uma informação útil para os doentes sobre os aspectos terapêuticos deve ser de natureza 
comparativa, para que os doentes possam conhecer os diferentes tratamentos disponíveis e o 
que podem esperar e cada um deles, a fim de escolherem de forma advertida (ou de 
participarem na escolha). Importa reforçar a proibição de publicidade de medicamentos 
sujeitos a receita médica, em lugar de a atenuar denominando-a “informação”. Os critérios 
“de qualidade”, “objectiva” e “não promocional” são vagos e inteiramente irrealistas, se a 
fonte de informação for o titular da autorização de introdução no mercado.

Alteração 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
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domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos 
colocando a tónica nos interesses dos 
doentes. Estes devem ter o direito de 
aceder facilmente a certas informações, 
como o resumo das características do 
produto e o folheto informativo do 
medicamento, em suporte electrónico ou 
em suporte papel.

Or. en

Justificação

A presente directiva centrar-se nos pacientes. Por conseguinte, deve incidir nos doentes e 
respectivos interesses. Convém deixar claro que são os pacientes quem tem o direito de obter 
facilmente certas informações, e não a indústria farmacêutica que tem direito de difundir 
informações.

Alteração 47
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 

(7) À luz do que acima se expôs, e tendo 
em conta o progresso tecnológico no 
domínio dos modernos instrumentos de 
comunicação, bem como o facto de os 
pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
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disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos. 
Torna-se, pois, necessário dispor, na 
Internet, de sítios certificados e registados 
para a divulgação de informação 
independente, objectiva e não 
promocional.

Or. en

Justificação

Os sítios Internet certificados e registados serão um canal essencial de divulgação de 
informação de qualidade em matéria de saúde.

Alteração 48
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser as principais fontes de informação 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a disponibilização ao 
público em geral de informação específica 
sobre medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado, no 
contexto de uma estratégia mais vasta de 
”informação dos pacientes”no contexto de 
uma estratégia mais vasta de”informação 
dos doentes”. A proibição imposta à 
publicidade junto do público em geral a 
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medicamentos sujeitos a receita médica 
deve ser mantida. As disposições da 
presente directiva relativas à 
disponibilização de informação pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não prejudicam a relação entre 
os pacientes e os seus médicos e devem 
contribuir para assegurar uma melhor 
informação dos doentes. A qualidade e o 
rigor da informação devem ser 
aumentados, visando a melhor 
informação dos doentes e, por 
conseguinte, lograr para os doentes 
melhores resultados no plano da saúde. 
Esta informação deve assentar em 
critérios científicos.

Or. en

Justificação

A informação deve assentar em critérios científicos, para que o público em geral tenha 
garantias quanto à respectiva validade.

Alteração 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações 
de introdução no mercado podem 
constituir uma valiosa fonte de 
informações de carácter não promocional 
sobre os seus medicamentos. Por 
conseguinte, a presente directiva deve 

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser a principal fonte de informação sobre 
os medicamentos para o público em geral. 
Embora haja já muita informação 
independente sobre os medicamentos, 
fornecida, por exemplo, pelas autoridades 
nacionais ou pelos profissionais da saúde, 
observam-se grandes diferenças entre os 
Estados-Membros e entre os diferentes 
produtos existentes. Os Estados-Membros 
e a Comissão devem envidar muitos mais 
esforços para facilitar aos cidadãos o 
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instituir um quadro jurídico harmonizado 
para a difusão ao público em geral de 
informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos 
a receita médica deve ser mantida.

acesso a informação de elevada qualidade 
através de canais apropriados.

Or. en

Alteração 50
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes
sobre os medicamentos para o público em
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser as principais fontes de informação 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Sem prejuízo da importância 
do papel desempenhado pelas autoridades 
nacionais competentes e pelos 
profissionais da saúde na melhoria da 
informação prestada aos pacientes e ao 
público em geral, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
podem constituir uma fonte adicional de 
informações de carácter não promocional 
sobre os seus medicamentos. Por 
conseguinte, a presente directiva deve 
instituir um quadro jurídico harmonizado 
para a disponibilização ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

Or. en
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Justificação

Importa assinalar que as autoridades nacionais competentes e os profissionais da saúde 
constituem as principais e mais importantes fontes de informação fiável e objectiva sobre 
medicamentos para os pacientes e o público em geral. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem fornecer informações complementares, mas não se podem 
substituir às autoridades nacionais competentes, nem aos profissionais da saúde.

Alteração 51
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações 
de introdução no mercado podem 
constituir uma valiosa fonte de 
informações de carácter não promocional 
sobre os seus medicamentos. Por 
conseguinte, a presente directiva deve 
instituir um quadro jurídico harmonizado 
para a difusão ao público em geral de 
informação específica sobre medicamentos 
pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado. A proibição 
imposta à publicidade junto do público em 
geral a medicamentos sujeitos a receita 
médica deve ser mantida.

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser as principais fontes de informação 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. A proibição imposta à 
publicidade junto do público em geral a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve ser mantida.

Or. en

Justificação

Cumpre assinalar que as novas disposições não implicam substituir a relação entre o médico 
e o doente, mas apenas coadjuvá-la. Num ambiente altamente competitivo, para as empresas 
farmacêuticas a promoção dos seus produtos não se podem limitar à utilização de outras 
alternativas preventivas ou terapêuticas, razão pela qual qualquer “informação” que 
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forneçam será, por definição, de carácter promocional.

Alteração 52
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser as principais fontes de informação  
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

Or. fr

Alteração 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Sem prejuízo da importância do 
papel desempenhado pelas autoridades 
nacionais competentes e pelos 
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profissionais da saúde na melhoria da 
informação prestada aos doentes e ao 
público em geral, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
podem constituir uma fonte adicional de 
informações de carácter não promocional 
sobre os seus medicamentos. A presente 
directiva deve, por conseguinte, instituir 
um quadro jurídico harmonizado para a 
disponibilização ao público em geral de 
informações específicas sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos 
a receita médica deve ser mantida.

Or. en

Alteração 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

(9) Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
ao fornecimento de informações sobre os
medicamentos sujeitos a receita médica 
que tenha sido aprovada pelas 
autoridades competentes por parte dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

Or. en
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Alteração 55
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica. A presente directiva prevê que os 
Estados-Membros autorizem, através de 
certos canais e mediante um controlo 
adequado, a difusão junto do público em 
geral, pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado ou por terceiros 
agindo em seu nome, de determinadas 
informações sobre medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica. As 
comunicações que não se inscrevem no 
âmbito do Título VIII-A proposto devem 
ser autorizadas, desde que não sejam de 
natureza publicitária.

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação da directiva proposta. É importante que a nova 
legislação não proíba inadvertidamente certas comunicações, nomeadamente, respostas aos 
pedidos de informação dos profissionais de saúde sobre utilizações não autorizadas.

Alteração 56
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

(9) Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva à 
disponibilização de informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica por 
parte dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado, dado que as 
actuais normas comunitárias autorizam, 
mediante determinadas condições, a 
publicidade junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica. As disposições da presente 
directiva não prejudicam o direito de 
qualquer pessoa ou organização, 
nomeadamente a imprensa ou os 
pacientes e organizações de pacientes, a 
manifestarem as suas opiniões sobre os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
na condição de agirem com 
independência e não directa ou 
indirectamente em nome, por instrução 
ou no interesse dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado, e
desde que revelem a fonte de informação.

Or. en

Alteração 57
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
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informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade, a saber: 
Deve ser objectiva e não tendenciosa, 
orientada para o doente, fundamentada, 
actualizada, compreensível, acessível, 
transparente, relevante e consentânea 
com as informações obrigatórias.

Or. en

Justificação

O processo, de três anos, do Forum Farmacêutico – que incluiu representantes da Comissão 
Europeia , dos Estados-Membros, do Parlamento Europeu e das partes interessadas – foi 
concluído com um acordo sobre um conjunto de critérios de qualidade da informação a 
fornecer aos doentes. Conviria que esses critérios fossem contemplados no actual trabalho 
legislativo. Na Conferência “Delivering for patients” (25 de Março de 2009) e no Documento 
de Referência  da Conferência do Fórum Europeu de Pacientes relativo A informação aos 
doentes, foram dados exemplos do modo como os princípios de qualidade estão a ser 
aplicados na prática.

Alteração 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
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ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve ser 
previamente aprovada pelas autoridades 
competentes e apenas ser fornecida na 
forma aprovada.

Or. en

Alteração 59
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os 
riscos dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação fiável e de natureza 
comparativa sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica, nomeadamente utilizando a base 
de dados comunitária referida na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 57.º e no n.º 2 do artigo 
57.ºdo Regulamento (CE) N.º 726/2004 (a 
seguir designada "base de dados 
Eudrapharm"). Essa informação deve ter 
em conta as necessidades e expectativas 
dos pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos.

Or. en

Justificação

Num ambiente altamente competitivo, para as empresas farmacêuticas a promoção dos seus 
produtos não se podem limitar à utilização de outras alternativas preventivas ou 
terapêuticas, razão pela qual qualquer “informação” que forneçam será, por definição, de 
carácter promocional. Uma informação útil para os doentes deve ser de natureza 
comparativa, para lhes permitir analisar as questões que se lhes coloquem, lhes dar uma 
ideia da evolução do seu estado de saúde, os ajudar a compreender quando há necessidade 
de novas investigações, a saber quais os tratamentos existentes e o que dos mesmos podem 
esperar.  
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Alteração 60
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser acessível 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

Or. fr

Alteração 61
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os 
riscos dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser disponibilizada
informação oficial sobre os benefícios e os 
riscos dos medicamentos autorizados 
sujeitos a receita médica, nomeadamente 
através da base de dados comunitária 
referida na alínea l) do n.º 1 do artigo 57.º 
e no n.º 2 do artigo 57.ºdo Regulamento 
(CE) N.º 726/2004 (a seguir designada 
"base de dados Eudrapharm"). Essa 
informação deve ter em conta as 
necessidades e expectativas dos pacientes 
para lhes conferir poder e capacidade para 
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sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

realizarem escolhas informadas e 
contribuir para um uso mais racional dos 
medicamentos.

Or. en

Justificação

A informação apenas deve ser fornecida através de documentos oficiais . Este requisito torna 
supérflua a referência a critérios de qualidade.

Alteração 62
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
disponibilizem apenas informação de 
elevada qualidade e para se estabelecer 
uma distinção entre a informação de 
carácter não promocional e a publicidade, 
devem ser definidos os tipos de informação 
a disponibilizar. É conveniente clarificar 
que os titulares das autorizações de 
mercado podem disponibilizar o conteúdo 
dos resumos aprovados das características 
do produto e dos folhetos informativos, 
assim como os relatórios de avaliação 
pública.

Or. en

Justificação

A proposta deveria incidir nos direitos de acesso dos doentes a informação de elevada 
qualidade e não promocional e não no direito da indústria a comunicar directamente com o 
público sobre os seus produtos.
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Alteração 63
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação validada e 
para se estabelecer uma distinção entre a 
informação de carácter não promocional e 
a publicidade, é conveniente autorizar os 
titulares de autorizações de mercado a 
disponibilizarem a versão mais recente 
dos resumos aprovados das características 
do produto e dos folhetos informativos 
aprovados.

Or. en

Justificação

Não é eficaz autorizar a indústria farmacêutica a elaborar documentos utilizado apenas 
alguns dos elementos dos RCP, independentemente dos demais elementos necessários para 
uma adequada compreensão, e a produzir um folheto caracterizado por um “estilo livre”. 
Poderá, por outro lado, ser potencialmente gerador de confusão fazer circular dois tipos de 
folheto, um oficialmente aprovado e uma versão reformulada produzida pelo fabricante. 
Subsiste o risco de divulgação junto do público de informação promocional sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica e de encargos administrativos para as autoridades 
sanitárias.

Alteração 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
disponibilizem apenas informação de 
elevada qualidade e para se estabelecer 
uma distinção entre a informação de 
carácter não promocional e a publicidade, 
devem ser definidos os tipos de informação 
a disponibilizar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
disponibilizar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.
(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto. Se aprovada, será 
necessário introduzir as correspondentes 
modificações em todo o texto.)

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, a informação não 
promocional sobre medicamentos deve ser disponibilizada aos doentes e ao público em geral 
pelo titular da autorização de introdução no mercado, em observância do princípio da 
procura activa de informação ("pull principle"), segundo o qual os doentes e o público em 
geral têm acesso à informação quando dela necessitarem (contrariamente ao princípio da 
disponibilização automática de informação (“push principle”), em que o titular da 
autorização de introdução no mercado difunde a informação junto dos doentes e do público 
em geral).

Alteração 65
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos para o doente.

Or. en

Justificação

Tratando-se de uma formulação pouco clara, importa torná-la mais concreta e tangível.

Alteração 66
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação obrigatória 
validada, é conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
disponibilizarem o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos aprovados.
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dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

Or. en

Justificação

A indústria apenas deve disponibilizar, e não divulgar, a informação. A proposta deve incidir 
nos direitos de acesso dos doentes aos documentos oficiais. Não deve autorizar a indústria a 
fornecer “informação” redigida de “forma estilisticamente livre”.

Alteração 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade aprovada pelas autoridades 
competentes numa forma aprovada e para 
se estabelecer uma distinção entre a 
informação de carácter não promocional e 
a publicidade, devem ser definidos os tipos 
de informação a divulgar. É conveniente 
autorizar os titulares das autorizações de 
mercado a divulgarem o conteúdo dos 
resumos aprovados das características do 
produto e dos folhetos informativos,
incluindo a “caixa informativa”.

Or. en
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Alteração 68
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
disponibilizem apenas informação de 
elevada qualidade e para se estabelecer 
uma distinção entre a informação de 
carácter não promocional e a publicidade, 
devem ser definidos os tipos de informação 
a disponibilizar. É conveniente clarificar 
que os titulares das autorizações de 
mercado podem divulgar o conteúdo dos 
resumos aprovados das características do 
produto, dos folhetos informativos e dos 
relatórios de avaliação pública.

Or. en

Justificação

Uma versão reformulada dos riscos inerentes a desvios da bula do original – deveríamos, 
antes, concentrar-nos na inteligibilidade do folheto informativo oficial.  

Alteração 69
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
tornem acessível apenas informação de 
elevada qualidade de carácter não 
promocional, devem ser definidos os tipos 
de informação a divulgar. É conveniente 
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ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos.

autorizar os titulares das autorizações de 
mercado a tornarem acessível a versão 
mais recente dos resumos aprovados pelas 
autoridades competentes das 
características do produto e dos folhetos 
informativos

Or. fr

Justificação

Convém garantir que os titulares das autorizações de mercado  apresentem informações 
completas e actualizadas. Não devem poder ser autorizados a apresentar informação parcial.

Alteração 70
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos,
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão ou da rádio, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação 
não solicitada, pelo que este tipo de 
divulgação não deve ser autorizado.

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser disponibilizada através 
de canais de comunicação específicos, 
incluindo os profissionais da saúde, os 
sítios Internet oficialmente validados, os 
folhetos informativos e as revistas 
médicas, a fim de evitar que a eficácia da 
proibição imposta à publicidade seja 
desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é disponibilizada 
pelo titular de autorizações de introdução 
no mercado através da televisão, da rádio,
de jornais, revistas e publicações 
similares, os pacientes não estão 
protegidos contra essa informação não 
solicitada, pelo que este tipo de 
disponibilização de informação não deve 
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ser autorizado.

Or. en

Justificação

A Internet tornou-se uma importante e poderosa instrumento para quantos procuram obter 
informação. Em 2006, cerca de 80% dos utilizadores da Internet a esta recorreram para 
obter informação no domínio da saúde. Os doentes recorreram igualmente Internet para 
obter informação sobre como viver com uma doença, informação essa não prestada pelos 
prestadores de cuidados de saúde tradicionais. Para responder às necessidades dos doentes, 
cumpre criar sítios Internet nas línguas dos Estados-Membros oficialmente validados, com 
uma marca de qualidade. Os folhetos informativos em matéria de saúde devem complementar 
a informação recebida dos profissionais da saúde e a informação disponível na Internet.

Alteração 71
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão ou da rádio, os pacientes não
estão protegidos contra essa informação
não solicitada, pelo que este tipo de 
divulgação não deve ser autorizado.

(12) A comunicação ao público em geral 
sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser levada a efeito pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado por escrito através de canais de 
comunicação específicos, incluindo a 
Internet, a fim de evitar que a eficácia da 
proibição imposta à publicidade seja 
desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de comunicação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão, da web TV, de materiais de 
difusão por vídeo, de jornais, de revistas e 
publicações similares ou da rádio, os 
pacientes não estão protegidos contra essa 
comunicação não solicitada, pelo que este 
tipo de divulgação não deve ser autorizado.

Or. en

Justificação

A formulação actual coloca o problema da definição da “publicidade” e da “informação” 
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divulgada pelos TAIM; É preferível referirmo-nos a “comunicação” pelos TAIM. A 
informação ao público sobre medicamentos por parte dos TAIM apenas deve ser prestada 
por escrito, a fim de permitir o controlo. Quando a informação é difundida através da 
televisão, da web TV, da rádio ou de publicações no domínio da saúde, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação não solicitada, pelo que este tipo de divulgação não 
deve ser autorizado. A difusão de vídeos em sítios Internet pode prestar-se à prática de 
publicidade dissimulada, razão pela qual não deve ser autorizada. 

Alteração 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão ou da rádio, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação 
não solicitada, pelo que este tipo de 
divulgação não deve ser autorizado.

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica que tenha sido aprovada pelas 
autoridades competentes só deve ser 
difundida através de canais de 
comunicação específicos, incluindo a 
Internet e as publicações no domínio da 
saúde, pelos titulares da autorização de 
introdução no mercado, a fim de evitar 
que a eficácia da proibição imposta à 
publicidade seja desvirtuada pela 
disponibilização não solicitada de 
informação ao público. Quando a 
informação é disponibilizada pelo titular 
de autorizações de introdução no mercado
através da televisão, da rádio ou de jornais, 
revistas e publicações similares, os 
pacientes não estão protegidos contra essa 
informação não solicitada, pelo que este 
tipo de prestação de informação não deve 
ser autorizado.

Or. en
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Alteração 73
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão ou da rádio, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação 
não solicitada, pelo que este tipo de 
divulgação não deve ser autorizado.

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser disponibilizada pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado através de canais de comunicação 
específicos, incluindo a Internet e as 
publicações no domínio da saúde, a fim de 
evitar que a eficácia da proibição imposta à 
publicidade seja desvirtuada pela 
disponibilização não solicitada de 
informação ao público. Quando a 
informação é disponibilizada pelo titular 
de autorizações de introdução no mercado
através da televisão, de sítios Internet, da 
rádio ou de jornais, revistas e publicações 
similares, os pacientes não estão 
protegidos contra essa informação não 
solicitada, pelo que este tipo de 
disponibilização de informação não deve 
ser autorizado.

Or. en

Justificação

Convém aditar à lista os sítios Internet, dado tratar-se de um dos mais importantes e eficazes 
meios de comunicação de massa.

Alteração 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Internet constitui uma 
importante fonte de informação para um 
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número crescente de pacientes. Esta 
tendência deverá aumentar nos próximos 
anos. No intuito de se adaptarem a esta 
evolução e de contribuírem para a 
crescente importância da saúde em linha, 
as informações sobre os medicamentos 
devem também ser disponibilizadas 
através de sítios Internet nacionais 
independentes dedicados à saúde. Esses 
sítios Internet devem ser objecto de 
controlo pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Os Estados-
Membros, em cooperação com as partes 
interessadas, como os profissionais da 
saúde ou as organizações de pacientes, 
devem ser responsáveis pela 
administração desses sítios Internet.

Or. en

Justificação

A Internet tornou-se uma importante e poderosa fonte de informação. Uma vez que qualquer 
informação errada obtida na Internet pode ser nociva, é premente responder às necessidades 
dos pacientes e criar sítios Internet oficialmente validados dedicados à saúde. A fim de 
garantir a independência e objectividade da informação contida nesses sítios Internet, os 
Estados-Membros devem ser responsáveis pelo controlo das respectivas informações. Uma 
vez que as informações devem ser conviviais para os pacientes, os profissionais da saúde e as 
organizações de pacientes devem ser implicados na criação e administração desses sítios 
Internet.

Alteração 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
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Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
prestação. Apenas a informação que tiver 
sido aprovada previamente pelas 
autoridades competentes deve ser prestada, 
devendo apenas sê-lo na forma aprovada.

Or. en

Alteração 76
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica nos termos da presente 
directiva deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. Em 
caso de incumprimento, devem ser 
instituídos procedimentos que permitam 
aos titulares de uma autorização de 
introdução no mercado estarem 
representados e serem ouvidos na análise 
do seu processo. O sistema de controlo 
deve basear-se no controlo da informação 
antes da sua difusão, excepto se o conteúdo 
da informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
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de forma adequada, eficaz e independente.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o âmbito de aplicação da directiva, frisando que a prestação 
de informação relativa a determinados tipos ou grupos de medicamentos não é abrangida por 
esta legislação. No que toca a alguns tipos de informação, a distinção entre publicidade e 
informação não promocional é mais difícil de estabelecer. Esses tipos de informação devem, 
pois, ser sujeitos a aprovação pelas autoridades nacionais competentes, antes de serem 
difundidas. Devem ser instituídos mecanismos independentes controlados pelas autoridades, 
mesmo que outra instituição assuma as funções de acompanhamento da informação.

Alteração 77
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. Estas 
normas devem ser harmonizadas a nível 
europeu, a fim de assegurar a coerência. 
O sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

Or. en
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Alteração 78
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
disponibilizem material conforme ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes 
independentes de controlo e que permitam 
uma execução eficaz nos casos de 
incumprimento. O sistema de controlo 
deve basear-se no controlo da informação 
antes da sua difusão, excepto se o conteúdo 
da informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A informação pelos titulares da autorização de introdução no mercado deve ser acessível a
quantos procurem obter essa informação autonomamente, isto é, deve aplicar-se o se o 
princípio da procura activa da informação (“pull principle”). As medidas que, nos Estados 
Unidos, visavam o controlo a posteriori da publicidade directa junto do consumidor e, na 
Europa, o controlo da publicidade directa junto do prescritor de medicamentos não tiveram 
qualquer efeito. As “instâncias regulamentares” tendem a detectar as violações demasiado 
tarde, amiúde quando o dano já ocorreu, e não lhes é fácil impor sanções.

Alteração 79
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 
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Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
disponibilizem material conforme ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes 
independentes de controlo e que permitam 
uma execução eficaz nos casos de 
incumprimento. O sistema de controlo 
deve basear-se no controlo da informação 
antes da sua difusão

Or. en

Justificação

O Título VIII-A constitui a referência apropriada para a informação a disponibilizar pelas 
companhias. O controlo é muito mais simples, quando as companhias apenas podem 
disponibilizar documentos oficiais.

Alteração 80
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado só 
divulguem informações conformes ao 
disposto na Directiva 2001/83/EC. Os 
Estados-Membros devem adoptar normas 
que estabeleçam mecanismos eficazes de 

(14) O controlo da informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve assegurar que as informações 
disponibilizadas pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
sejam conformes ao disposto na Directiva 
2001/83/EC. Os Estados-Membros devem 
adoptar normas que estabeleçam 
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controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento. O 
sistema de controlo deve basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes ou se existir um 
mecanismo diferente em vigor para 
garantir um nível equivalente de controlo 
de forma adequada e eficaz.

mecanismos eficazes e efectivos de 
controlo e que permitam uma execução 
eficaz nos casos de incumprimento e 
mecanismos de ressarcimento para os 
consumidores. O sistema de controlo deve 
basear-se no controlo da informação antes 
da sua difusão, excepto se o conteúdo da 
informação já tiver sido aprovado pelas 
autoridades competentes

Or. en

Justificação

A proposta deveria incidir nos direitos de acesso dos doentes a informação de elevada 
qualidade e não promocional e não no direito da indústria a comunicar directamente com o 
público sobre os seus produtos. O sistema de controlo deveria ser sólido, eficaz e efectivo. É 
igualmente necessário criar procedimentos de apresentação de queixa eficazes e conviviais, 
bem como mecanismos de ressarcimento. (Não se aplica à língua portuguesa). (Não se aplica 
à língua portuguesa).

Alteração 81
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão deve consultar as 
organizações de doentes e os profissionais 
da saúde sobre as questões relacionadas 
com a implementação da presente 
directiva e respectiva aplicação pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As opiniões dos profissionais da saúde relacionadas com a implementação e aplicação da 
presente directiva devem igualmente ser tidas em conta.
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Alteração 82
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) O n.º 26 do artigo 1.º passa a ter a 
seguinte redacção:
“26. “Folheto para os doentes”: A 
literatura que se destina ao doente e 
acompanha o medicamento e 
corresponde às necessidades reais dos 
doentes. As organizações de pacientes 
serão associadas ao desenvolvimento e 
revisão da informação pelas entidades 
reguladoras nacionais e pela Agência 
Europeia dos Medicamentos.”

Or. en

Justificação

Cf. Considerando 2.

Alteração 83
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) O n.º 1 do artigo 86.º passa a ter a 
seguinte redacção:
“1. Para efeitos do presente título, 
entende-se por «publicidade dos 
medicamentos»: qualquer acção de 
informação, de prospecção ou de 
incentivo destinada a promover a 
prescrição, o fornecimento, a venda ou o 
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consumo de medicamentos; abrange, em 
especial:
- a publicidade dos medicamentos junto
do público em geral, incluindo ‘posts’ em 
blogues e sítios Internet, meios de 
comunicação social (o chamado “buzz 
marketing” – “passa a palavra”) por parte 
dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado, directa ou 
indirectamente através de terceiros;
- a publicidade dos medicamentos junto 
das pessoas habilitadas a receitá-los ou a 
fornecê-los,
- a visita de delegados de propaganda 
médica a pessoas habilitadas a receitar 
ou a fornecer medicamentos,
- o fornecimento de amostras de 
medicamentos,
- o incentivo à prescrição ou ao 
fornecimento de medicamentos ou, para 
os cidadãos, pacientes e respectivos 
prestadores de cuidados, a utilização, 
através da concessão, oferta ou 
promessa de benefícios pecuniários ou 
em espécie, excepto quando o seu valor 
intrínseco seja insignificante,
- a chamada de atenção do público em 
geral para um medicamento específico ou 
para uma classe terapêutica de 
medicamentos, utilizando indicações 
terapêuticas ou sinais e sintomas,"
- o patrocínio de reuniões de promoção a 
que assistam pessoas habilitadas a 
receitar ou a fornecer medicamentos,
- o patrocínio de congressos científicos 
em que participem pessoas habilitadas a 
receitar ou a fornecer medicamentos, 
nomeadamente a tomada a cargo das 
respectivas despesas de deslocação e 
estadia nessa ocasião.

Or. en
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Justificação

A directiva deve ter em conta a evolução das práticas de comercialização, designadamente o 
designado "buzz marketing" (“passa a palavra”) e a publicidade nos meios de comunicação 
digitais. Importante se afigura proibir o recurso a incitamentos desproporcionados aos 
cidadãos, pacientes e respectivos prestadores de cuidados. A sugestão de medicamentos com 
base em sinais e sintomas de doenças pode encorajar o auto-diagnóstico, a auto-medicação e 
um consumo desnecessário de medicamentos.

Alteração 84
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto – 1-A (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 1 – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No n.º 1 do artigo 86.º é aditado o 
seguinte travessão:
- a chamada de atenção do público em 
geral para um medicamento específico ou 
para uma classe terapêutica de 
medicamentos, utilizando indicações 
terapêuticas ou sintomas,"

Or. en

Justificação

A sugestão de medicamentos com base em sintomas de doenças pode encorajar o auto-
diagnóstico, a auto-medicação e um consumo desnecessário de medicamentos.

Alteração 85
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto – 1-A (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 1 – travessão 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No n.º 1 do artigo 86.º é aditado o 
seguinte travessão:
- a chamada de atenção do público em 

geral para um medicamento específico ou 
para uma classe terapêutica de 
medicamentos, utilizando indicações 
terapêuticas ou sinais e sintomas,

Or. en

Justificação

A sugestão de medicamentos com base em sinais e sintomas de doenças pode encorajar o 
auto-diagnóstico, a auto-medicação e um consumo desnecessário de medicamentos. Deve-se 
pois precaver este tipo de publicidade.

Alteração 86
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- a rotulagem e os folhetos informativos 
complementares, que são abrangidos pelo 
disposto no título V;

- a rotulagem, que especificará sempre 
pelo menos a denominação comum 
internacional e os folhetos informativos 
complementares, que são abrangidos pelo 
disposto no título V;

Or. en

Justificação

A denominação comum internacional (INN) (o nome da substância active identifica a classe 
terapêutica a que a substância pertence) deve ser sistematicamente utilizada para efeitos de 
capacitação dos pacientes (contribui para sensibilização os pacientes para a substância 
activa utilizada).
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Alteração 87
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

“- a correspondência, eventualmente 
acompanhada de qualquer documento 
não publicitário necessária para dar 
resposta a uma pergunta específica, 
incluindo as perguntas apresentadas por 
organizações do sector da comunicação 
social, sobre determinado 
medicamento;”

Or. en

Justificação

É importante manter a possibilidade de “correspondência necessária para dar resposta a 
uma pergunta específica sobre determinado medicamento”, a fim de permitir o acesso, 
designadamente, de organizações de pacientes especializadas às informações científicas por 
aquelas solicitadas.

Alteração 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

– a correspondência, eventualmente 
acompanhada de qualquer documento 
não promocional, necessária para dar 
resposta a uma pergunta específica 
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sobre determinado medicamento,

Or. en

Alteração 89
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

– a correspondência, eventualmente 
acompanhada de qualquer documento 
não promocional, necessária para dar 
resposta a uma pergunta específica 
sobre determinado medicamento,

Or. en

Justificação

Reposição do actual texto legal. É mais apropriado clarificar no Título VIII que não se trata, 
neste caso, de publicidade.

Alteração 90
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, às mudanças de embalagem, às 
advertências sobre os efeitos secundários 
no âmbito da farmacovigilância, aos 
catálogos de venda e às listas de preços, 
desde que não contenham qualquer 

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, à disponibilidade, às mudanças 
de embalagem, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de venda 
e às listas de preços, à informação sobre 
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informação sobre o medicamento; os riscos ambientais do medicamento e à 
informação relacionada com a eliminação 
a dos medicamentos não utilizados ou os 
resíduos dos medicamentos, bem a 
referência a qualquer sistema de recolha 
existente, desde que não contenham 
qualquer informação sobre o medicamento, 
e não induzam ao consumo, nem à 
promoção do consumo do medicamento;

Or. en

Alteração 91
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, às mudanças de embalagem, às 
advertências sobre os efeitos secundários 
no âmbito da farmacovigilância, aos 
catálogos de venda e às listas de preços, 
desde que não contenham qualquer 
informação sobre o medicamento;

- as informações concretas 
(nomeadamente comunicações ou 
declarações efectuadas junto dos meios de 
comunicação social, quer em resposta a 
uma pergunta directa quer mediante 
difusão dessas informações através de 
conferências ou comunicados e 
informações escritas ou relatórios 
endereçados às partes interessadas e/ou às 
entidades reguladoras) e os documentos 
de referência relativos, por exemplo, a um 
medicamento, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de venda, 
às listas de preços e aos reembolsos, desde 
que essas informações e esses documentos 
de referência não contenham qualquer 
informação promocional sobre o 
medicamento;

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação da directiva. As empresas devem poder continuar a 
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prestar determinadas informações. Por exemplo, as regras do mercado bolsista exigem que 
as empresas mantenham os investidores plenamente informados sobre qualquer evolução 
significativa e que os empregados sejam mantidos ao corrente da evolução da empresa. Os 
termos "informação sobre o medicamento" poderiam ser entendidos como qualquer 
declaração sobre as propriedades de um produto, positivas e negativas, e poderiam, por 
inadvertência, proibir declarações sobre reacções adversas e advertências.

Alteração 92
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, às mudanças de embalagem, às 
advertências sobre os efeitos secundários 
no âmbito da farmacovigilância, aos 
catálogos de venda e às listas de preços, 
desde que não contenham qualquer 
informação sobre o medicamento;

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, às informações sobre os riscos 
ambientais do medicamento, à 
disponibilidade, às mudanças de 
embalagem, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de venda 
e às listas de preços, desde que não 
contenham qualquer informação sobre o 
medicamento e não induzam ao consumo 
ou à promoção do consumo do 
medicamento;

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 86.º da actual Directiva 2001/83/CE enumera as fontes específicas 
excluídas da definição de “publicidade”. A formulação actual coloca o problema da 
definição da “publicidade” e da “informação” divulgada pelos TAIM. As inúmeras 
excepções propostas pela Comissão comprometem seriamente a objectividade da 
“informação”: A publicidade poderia, de facto, ser abrangida por uma definição demasiado 
lata de “informação”. É, por conseguinte, preferível fazer referência a “documentos” 
específicos produzidos pelos TAIM enumerados no Título VIII-A.



PE441.215v02-00 52/194 AM\817858PT.doc

PT

Alteração 93
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- As informações relativas à saúde humana 
ou a doenças humanas, desde que não 
façam referência, ainda que indirecta, a 
medicamentos;

- As informações relativas à saúde humana 
ou a doenças humanas, desde que assentem 
em provas científicas e não façam 
referência, ainda que indirecta, a 
medicamentos;

Or. en

Justificação

Importa que a informação assente em provas científicas.

Alteração 94
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- As informações relativas à saúde humana 
ou a doenças humanas, desde que não 
façam referência, ainda que indirecta, a 
medicamentos;

- As informações relativas à saúde humana 
ou a doenças humanas, desde que não 
façam referência, ainda que indirecta, a 
determinados medicamentos;

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação da directiva. As empresas devem poder continuar a 
prestar determinadas informações. Por exemplo, as regras do mercado bolsista exigem que 
as empresas mantenham os investidores plenamente informados sobre qualquer evolução 
significativa e que os empregados sejam mantidos ao corrente da evolução da empresa. Os 
termos "informação sobre o medicamento" poderiam ser entendidos como qualquer 
declaração sobre as propriedades de um produto, positivas e negativas, e poderiam, por 
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inadvertência, proibir declarações sobre reacções adversas e advertências.

Alteração 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- as informações disponibilizadas ao 
público em geral pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado
sobre os medicamentos sujeitos a receita 
médica que sejam abrangidas pelo disposto 
no título VIII-A.»

- as informações sobre os medicamentos 
objecto de aprovação pelas autoridades 
competentes nos Estados-Membros e que 
tenham sido disponibilizadas ao público 
em geral numa forma aprovada pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado e que estejam sujeitos a receita 
médica que sejam abrangidas pelo disposto 
no título VIII-A.»

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando dela necessitam (ao contrário do princípio 
da promoção da informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações 
de introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 96
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 4
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Texto da Comissão Alteração

- as informações disponibilizadas ao 
público em geral pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
sobre os medicamentos sujeitos a receita 
médica que sejam abrangidas pelo disposto 
no título VIII-A.»

- os documentos oficialmente aprovados 
disponibilizados ao público em geral pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado sobre os medicamentos sujeitos a 
receita médica que sejam abrangidas pelo 
disposto no título VIII-A.»

Or. en

Justificação

As informações que não se restrinjam aos documentos oficiais ou as informações enumeradas 
nos anteriores travessões do n.º 2 do artigo 86.º devem ser oficialmente aprovadas, antes de 
poderem ser disponibilizadas pelas empresas farmacêuticas.

Alteração 97
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- as informações disponibilizadas ao 
público em geral pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado
sobre os medicamentos sujeitos a receita 
médica que sejam abrangidas pelo 
disposto no título VIII-A.»

- os documentos oficialmente aprovados
sobre os medicamentos sujeitos a receita 
médica.

Or. en

Justificação

A formulação actual coloca o problema da definição de publicidade e de informação 
divulgada pelos TAIM. As excepções propostas pela Comissão comprometem 
consideravelmente a objectividade da informação, porquanto a publicidade pode ser 
abrangida por uma definição demasiado lata de informação. É, por conseguinte, preferível 
fazer referência a documentos específicos produzidos pelos TAIM enumerados no Título VIII-
A. As empresas devem também ser autorizadas a continuar a prestar determinadas 
informações aos seus investidores e empregados, sem permitir o uso abusivo dessa 
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informação (“buzz marketing” – “passa a palavra”)   

Alteração 98
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas prestadas aos 
investidores e empregados sobre 
evoluções significativas da empresa, desde 
que não sejam utilizadas para promover o 
produto junto do público em geral;

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 86.º da actual Directiva 2001/83/CE enumera as fontes específicas 
excluídas da definição de “publicidade”. A formulação actual coloca o problema da 
definição da “publicidade” e da “informação” divulgada pelos TAIM. As inúmeras 
excepções propostas pela Comissão comprometem seriamente a objectividade da 
“informação”: A publicidade poderia, de facto, ser abrangida por uma definição demasiado 
lata de “informação”. É, por conseguinte, preferível fazer referência a “documentos” 
específicos produzidos pelos TAIM enumerados no Título VIII-A.

Alteração 99
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 86.º é inserido o seguinte 
número:
“2-A. Quando as excepções à publicidade 
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referidas no n.º 2 forem disponibilizadas, 
o titular da autorização de introdução no 
mercado e qualquer terceiro agindo em 
nome do titular da autorização de 
introdução no mercado serão 
identificados enquanto tal.”

Or. en

Justificação

Clareza para o público quanto a que a informação é disponibilizada pela empresa 
farmacêutica: caso a informação seja disponibilizada por terceiros, cumpre que seja claro 
que o terceiro em questão age em nome da empresa farmacêutica.

Alteração 100
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 86.º é inserido o seguinte 
número:
“2-A. Quando as excepções à publicidade 
referidas no presente forem 
disponibilizadas, o titular da autorização 
de introdução no mercado e qualquer 
terceiro agindo em nome do titular da 
autorização de introdução no mercado 
serão identificados enquanto tal.”

Or. en

Justificação

Clareza para o público quanto a que a informação é disponibilizada pela empresa 
farmacêutica: caso a informação seja disponibilizada por terceiros, cumpre que seja claro 
que o terceiro em questão age em nome da empresa farmacêutica.
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Alteração 101
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 86.º é inserido o seguinte 
número:
“2-B. Para o efeito, será incluída a 
declaração “Conflito de interesses: A 
presente informação foi compilada e 
divulgada por [nome da empresa] que é o 
produtor de [nome do medicamento].”

Or. en

Justificação

Uma declaração normalizada ajuda a identificar facilmente que a informação é 
disponibilizada por uma empresa farmacêutica ou em nome de uma empresa farmacêutica. É 
importante que a declaração seja introduzida com a fórmula “Conflito de interesses”, a fim 
de precaver a utilização abusiva da declaração, a qual poderia, não sendo o caso, ser 
entendida como uma garantia de qualidade ou ser utilizada para promover a imagem da 
empresa farmacêutica.

Alteração 102
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 2 do artigo 88.o passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Podem ser objecto de publicidade 
junto do público em gera, excepto na
televisão, os medicamentos que, dada a 
sua composição e finalidade, sejam 
previstos e concebidos para serem 
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utilizados sem intervenção médica para 
efeitos de diagnóstico, prescrição ou 
vigilância do tratamento, e se necessário 
com o conselho do farmacêutico.

Or. en

Justificação

A publicidade televisiva de medicamentos não sujeitos a receita médica deveria ser proibida. 
Esse tipo de publicidade apenas procura aumentar o consumo desses produtos. A breve 
duração da publicidade televisiva não permite prestar informação relevante e salvaguardas 
apropriadas.

Alteração 103
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) O nº. 4 do artigo 88.º passa a ter a 
seguinte redacção:

(2) O n.º 4 do artigo 88.º é suprimido.

“4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

A legislação actual limita a possibilidade de campanhas de “informação” pública relativas à 
vacinação. Tal já se revelou questionável (informação unilateral). A nova formulação 
permitiria à indústria realizar campanhas sobre todo e qualquer assunto “no interesse da 
saúde pública”. Ora, isto é inaceitável. Apenas as autoridades competentes deveriam ser 
autorizadas a organizar campanhas sobre saúde pública. A legislação já autoriza a indústria 
a prestar informação sobre saúde pública, desde que não seja feita referência a 
medicamentos (n.º 2, terceiro travessão, do artigo 86.º.  



AM\817858PT.doc 59/194 PE441.215v02-00

PT

Alteração 104
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) O n.º 4 do artigo 88.o é substituído 
pelo seguinte:

Suprimido

“4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

A nova redacção do n.º 4 do artigo 88.º confere à indústria a possibilidade de efectuar 
campanhas de sensibilização no domínio da saúde sobre todo e qualquer tema “no interesse 
da saúde pública ”. A legislação existente limita a possibilidade de efectuar campanhas de 
vacinação. A alteração legislativa proposta pode conduzir á criação de uma situação 
alarmante no tocante à doença, gerando importantes riscos para a saúde pública. Além disso, 
a actual legislação já confere às empresas a possibilidade de efectuar campanhas de saúde 
(por exemplo, despistagem do cancro), desde que não sejam feitas alegações sobre 
medicamentos.

Alteração 105
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) O n.º 4 do artigo 88.o é substituído 
pelo seguinte:

Suprimido

“4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
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outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação
A proposta da Comissão suprime a proibição de publicidade no contexto das campanhas de 
sensibilização aprovadas pelos Estados-Membros no domínio da saúde. Tal é desnecessário e 
é susceptível de gerar uma situação alarmante no tocante à doença. A actual legislação já 
confere às empresas a possibilidade de efectuarem campanhas de saúde (por exemplo, 
despistagem do cancro).

Alteração 106
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) O n.º 4 do artigo 88.o é substituído 
pelo seguinte:

Suprimido

“4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

Excluir, em geral, “outras campanhas” da publicidade directa junto do consumidor 
comporta o perigo intrínseco de que, no futuro, as campanhas publicitárias referentes a 
medicamentos sujeitos a receita médica sejam dissimulados como “campanhas no interesse 
da saúde pública” para chegar aos doentes. O abuso recentemente comprovado, 
nomeadamente a agressiva campanha de comercialização da vacina contra o HPV Gardasil 
adverte contra a excepção à proibição da publicidade directa junto do consumidor no tocante 
à vacinação. Em alternativa, as campanhas de saúde pública geridas pelas autoridades 
sanitárias devem substituir a promoção de vacinas.
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Alteração 107
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela indústria 
no interesse da saúde pública e aprovadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.»

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas de informação 
efectuadas pela indústria no interesse da 
saúde pública, quando as autoridades
nacionais considerem existir um sério 
risco.»

Or. en

Justificação

Importa que, antes do início das campanhas, as autoridades nacionais certifiquem a 
existência de um sério risco.

Alteração 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação 
efectuadas pela indústria no interesse da 
saúde pública e aprovadas pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros.»

Or. en
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Alteração 109
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação
efectuadas no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. fr

Justificação

A redacção proposta pela Comissão Europeia é demasiado vaga e abre as portas a 
campanhas sobre todos os aspectos relacionados com a saúde pública.

Alteração 110
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

4-A. O n.º 1 do artigo 94.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. No âmbito da promoção, directa ou 
indirecta, por um titular de uma 
autorização de introdução no mercado ou 
por um terceiro agindo em seu nome ou 
por sua instrução, de medicamentos 
junto das pessoas habilitadas para os 
receitar ou fornecer, é proibido 
conceder, oferecer ou prometer a essas 
pessoas quaisquer prémios, benefícios 
pecuniários ou benefícios em espécie 
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[…]."

Or. en

Justificação

Não devem concedidos prémios ou quaisquer outros benefícios, porquanto está provado que 
o instinto de reciprocidade exerce uma forte influência nos comportamentos, ainda que as 
vantagens sejam mínimas.

Alteração 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100 - -A (novo), a inserir antes do artigo 100-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º - -A
Os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia apoiarão a prestação ao público 
em geral de informação independente 
sobre medicamentos. Para o efeito, os 
Estados-Membros apresentarão um 
programa nacional de informação dos 
pacientes, na sequência da consulta das 
partes interessadas, como os profissionais 
da saúde e as organizações de pacientes. 
A informação será apresentada em 
suporte electrónico, bem como em suporte 
papel. A Comissão prestará assistência e 
organizará o intercâmbio das práticas de 
excelência.
Os Estados-Membros e a Comissão 
concederão apoio financeiro aos centros 
independentes de informação sobre 
medicamentos, encorajarão o 
desenvolvimento de programas 
independentes de formação contínua dos 
profissionais da saúde, bem como de 
desenvolvimento das suas capacidades de 
espírito crítico.
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Or. en

Alteração 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100 - -A (novo), a inserir antes do artigo 100-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º - -A
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação obrigatória a que se 
refere o n.° 1 do artigo 100.°-B seja 
disponibilizada através de sítios Internet 
nacionais dedicados à saúde na língua 
oficial/nas línguas oficiais do 
Estado-Membro em que esse sítio Internet 
se encontra registado.
Esses sítios internet serão monitorizados 
por uma autoridade competente do 
estado-membro ou por uma instância 
designada pela autoridade competente em 
conformidade com o artigo 100.º-G. Os 
sítios Internet serão administrados e 
geridos em cooperação com as partes 
interessadas, como os profissionais da 
saúde e as organizações de pacientes.
A informação comunicará tanto os 
benefícios como os riscos, de uma forma 
descritiva clara convivial para o doente, 
bem como a ligação ao sítio Internet 
nacional relativo à segurança dos 
medicamentos. Os sítios Internet 
prestarão aos doentes as informações 
obrigatórias sobre todos os medicamentos 
disponíveis nesse Estado-Membro, tanto 
os centralmente aprovados pela Agência 
Europeia dos Medicamentos, como os 
localmente aprovados nesse 
Estado-Membro.
Os sítios Internet devem incluir 
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igualmente informações gerais sobre o 
tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso de diversas doenças, 
incluindo as doenças raras, a fim de 
promover um elevado nível de saúde 
pública.
Os sítios Internet podem conter 
igualmente outras informações, tal como 
referido no n.º 2 do artigo 100.°-B e 
definido pelas orientações da Comissão 
relativas à informação autorizada.

Or. en

Alteração 113
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público 
em geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a disponibilizar no seu sítio 
Internet oficial, directamente ou 
indirectamente através de terceiros, 
documentos sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica nas 
línguas oficiais dos Estados-Membros em 
que estão autorizados

Os Estados-Membros autorizarão 
igualmente os titulares de autorizações de 
introdução no Mercado a disponibilizarem 
nos seus sítios Internet informação sobre 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica enumerados no n.º 2 do 
artigo 86.º.

Quando essas informações forem 
disponibilizadas, o titular da autorização de 
introdução no mercado e qualquer terceiro 
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agindo em nome do titular da autorização 
de introdução no mercado serão claramente 
identificados.

Or. en

Justificação

As empresas farmacêuticas apenas deveriam ser autorizadas a publicar documentos oficiais 
ou documentos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 86.º.

Alteração 114
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Sem prejuízo da importância do papel 
desempenhado pelas autoridades 
nacionais competentes e pelos 
profissionais da saúde na informação 
prestada aos pacientes e ao público em 
geral sobre os medicamentos autorizados 
sujeitos a receita médica, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado a disponibilizar junto do público 
em geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

Or. en

Justificação

Importa assinalar que as autoridades nacionais competentes e os profissionais da saúde 
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constituem as principais e mais importantes fontes de informação fiável e objectiva sobre 
medicamentos para os pacientes e o público em geral. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem fornecer informações complementares, mas não se podem 
substituir às autoridades nacionais competentes, nem aos profissionais da saúde.

Alteração 115
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a disponibilizar junto do 
público em geral, ou de elementos do 
público, directamente ou indirectamente 
através de terceiros identificados como 
agindo em nome do titular da autorização 
de introdução no mercado, documentos 
oficialmente aprovados ou informação 
factual e objectiva sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica, desde 
que se garanta a sua conformidade com o 
disposto no presente título.

Or. en

Justificação

Cumpre que a directiva coloque a tónica no direito de acesso dos pacientes a informação 
fiável. A actual redacção coloca o problema da definição de publicidade e “informação” 
difundida pelos titulares da autorização de introdução no mercado. A bem da clareza, é, por 
conseguinte, preferível fazer referência a “documentos oficialmente aprovados ou 
informação factual e objectiva” , como enumerada no título VIII-A.

Alteração 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Os Estados-Membros devem exigir aos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado que disponibilizem ao público em 
geral, ou elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros agindo em nome do titular da 
autorização de introdução no mercado,
informações que tenham sido autorizadas 
pelas autoridades competentes sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que essa informação 
e respectivo modo de disponibilização 
garantam a sua conformidade com o 
disposto no presente título. Essas 
informações não devem ser consideradas 
publicidade para efeitos de aplicação do 
disposto no título VIII. Quando essas 
informações forem disponibilizadas, o 
titular da autorização de introdução no 
mercado e qualquer terceiro agindo em 
nome do titular da autorização de 
introdução no mercado serão claramente 
identificados enquanto tal.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando dela necessitam (ao contrário do princípio 
da promoção da informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações 
de introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 117
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações que tenham sido 
aprovadas pelas autoridades competentes 
nacionais ou europeias sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII. 
Quando essas informações forem 
disponibilizadas, o titular da autorização 
de introdução no mercado e qualquer 
terceiro agindo em nome do titular da 
autorização de introdução no mercado 
serão claramente identificados enquanto 
tal.

Or. en

Justificação

A informação prestada aos pacientes e ao público em geral pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado ou por terceiros agindo em nome do titular da autorização de 
introdução no mercado deve ser validada pelas entidades reguladoras nacionais e ser 
sujeitas a sólidos mecanismos de controlo com sanções pecuniárias aplicadas pelas entidades 
reguladoras nacionais e europeias. As fontes de informação devem ser sempre divulgadas.

Alteração 118
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a disponibilizar junto do 
público em geral, ou de elementos do 
público, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 
consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

Or. en

Justificação

Importante se afigura que o titular da autorização de introdução no mercado sue pretenda 
comunicar como o público sobre o seu produto o faça de forma directa, a fim de prevenir
problemas de determinação de responsabilidade em caso de violação da legislação.

Alteração 119
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os profissionais da saúde que 
prestem informação sobre medicamentos 
ou dispositivos médicos no contexto de um 
evento público, na imprensa escrita e/ou 
meios de radiodifusão declararão 
publicamente os seus interesses, isto é, 
quaisquer relações financeiras com os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado ou com terceiros agindo em seu 
nome. Tal inclui igualmente a prestação 
de serviços de consultadoria e 
aconselhamento técnico sobre o(s) 
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produto(s) em questão.

Or. en

Alteração 120
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente título não abrange: Suprimido
a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde 
que não façam referência, ainda que 
indirecta, a medicamentos;
b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

Or. en

Justificação

A bem da coerência e consistência com os objectivos declarados da proposta de directiva e a 
fim de melhor assegurar o carácter não promocional da informação prestada, as disposições
estabelecidas nas alíneas a) e b) devem ser abrangidas pelo âmbito de aplicação do Título 
VIII.

Alteração 121
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde 

Suprimido
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que não façam referência, ainda que 
indirecta, a medicamentos;

Or. en

Justificação

A presente disposição é redundante, porque abrangida pelo n.º 2 do artigo 86.º

Alteração 122
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde 
que não façam referência, ainda que 
indirecta, a medicamentos;

Suprimido

Or. en

Justificação

A bem da coerência do texto, nomeadamente a bem da clareza entre os títulos VIII e  VIII-A, 
a presente disposição (“informação” relacionada com a saúde humana ou com as doenças 
prestada pelos titulares de autorizações de introdução no mercado) deve continuar a ser 
considerada com excepção à proibição de publicidade (n.º 2 do artigo 86.º da actual 
Directiva 2001/83/CE consolidada) e ser abrangida pelo âmbito de aplicação do Título VIII.

Alteração 123
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

Suprimido

Or. en

Justificação

O material fornecido aos profissionais de saúde pelo titular da autorização de introdução no 
mercado para distribuição aos pacientes não deve ser excluído do Título “Informação ao 
público em geral sobre medicamentos sujeitos a receita médica”: não há qualquer razão que 
justifique não serem objecto de controlo. Os profissionais da saúde não devem ser usados 
como distribuidores de publicidade.

Alteração 124
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

Suprimido

Or. en

Justificação

O material impresso fornecido aos profissionais da saúde para distribuição aos pacientes 
deve respeitar os mesmos critérios que os outros meios utilizados para difundir informação. 
Seria, portanto, razoável, que este tipo de material também fosse abrangido pelo presente 
título. Os profissionais de saúde podem igualmente ser influenciados por material que 
contenha publicidade. Não há razões objectivas para que o material fornecido pelas 
empresas aos profissionais de saúde para distribuição aos pacientes não fique sujeito às 
disposições da presente directiva.
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Alteração 125
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado 

Or. en

Justificação

É inaceitável excluir o material fornecido pelo titular da autorização de introdução no 
mercado aos pacientes através dos profissionais da saúde. Por conseguinte, o presente Título 
apenas pode excluir o material fornecido aos profissionais da saúde.

Alteração 126
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
 Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) informações concretas (incluindo 
advertências ou declarações como as que 
são transmitidas a entidades 
representantes dos meios de comunicação 
social em resposta a uma pergunta directa 
ou a informação difundida através de 
conferências ou comunicados e de 
anúncios ou relatórios destinados a 
accionistas e/ou entidades reguladoras) e 
material de referência sobre um 
medicamento relativo, por exemplo, a 
alterações de embalagem, às advertências 
sobre os efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de 
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venda, às listas de preços e ao reembolso, 
desde que não pretendam promover um 
medicamento em concreto;

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração do n.º 2 do artigo 86.º e destina-se a clarificar o 
âmbito de aplicação da directiva. Os titulares de autorizações de introdução no mercado 
devem ser autorizados a prestar determinadas informações. As regras do mercado bolsista 
exigem que as empresas mantenham os investidores plenamente informados sobre qualquer 
evolução significativa e que os funcionários conheçam o desenvolvimento comercial dos seus 
empregadores. É necessário especificar este ponto a fim de permitir a difusão adequada das 
informações em causa.

Alteração 127
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
 Artigo 100-A – n.º2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) material fornecido aos profissionais 
da saúde para utilização própria.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurado que a informação prestada aos profissionais de saúde para utilização 
própria não seja abrangida pela directiva.

Alteração 128
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

"Artigo 100.º-A-A
As autoridades nacionais, em colaboração 
com a indústria, os profissionais da saúde 
e as organizações de pacientes, 
organizarão campanhas de informação 
destinadas a melhorar os conhecimentos 
em matéria de saúde junto do público em 
geral ou dos membros do público em 
geral, ou a promover estilos de vida 
saudáveis. Essas campanhas de 
informação poderiam cobrir, inter alia, 
questões como os riscos dos 
medicamentos falsificados, os direitos dos 
pacientes quando participam em ensaios 
clínicos ou a boa governação 
(transparência, eventuais conflitos de 
interesses). Estas campanhas não 
conterão quaisquer alegações 
promocionais sobre o produto.

Or. en

Justificação

A fim de melhor protegera saúde humana, as campanhas de informação destinadas a 
melhorar os conhecimentos em matéria de saúde lançadas pelas autoridades nacionais 
podem revelar-se muito úteis e benéficas para os pacientes. A fim de incrementar a qualidade 
destas campanhas de informação e garantir que as mesmas alcançam os pacientes de uma 
maneira eficaz, as autoridades nacionais devem tomar em consideração os conhecimentos 
sobre o assunto da indústria, dos profissionais da saúde e das organizações de doentes.

Alteração 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes tipos de informação relativa O titular da autorização de introdução no 
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a medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser difundidos pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:
a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

mercado deve, no que respeita aos
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, disponibilizar ao público 
em geral ou a elementos desse público o 
resumo das características do produto, a 
rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes. Ao folheto informativo será 
aditada uma “caixa informativa”. A 
informação fornecida na caixa 
informativa será apresentada numa forma 
claramente legível, em posição de 
destaque e distinguir-se-á claramente do 
restante texto. A referida caixa 
informativa conterá uma breve descrição 
dos aspectos factuais do medicamento 
necessários para permitir aos pacientes 
compreenderem a utilidade e os eventuais 
riscos do medicamento, bem como uma 
correcta e segura aplicação do 
medicamento. Conterá igualmente um 
breve resumo dos resultados dos ensaios 
clínicos. Antes da sua disponibilização, a 
caixa informativa será aprovada pelas 
autoridades competentes e, antes dessa 
aprovação, as organizações de pacientes 
serão devidamente ouvidas, a fim de 
garantir uma forma conveniente para os 
pacientes. Essa informação deve ser 
disponibilizada tanto em suporte 
electrónico, como em suporte papel em 
todas as línguas da EU e num formato 
acessível às pessoas portadoras de 
deficiência.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos doentes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando dela necessitam (ao contrário do princípio 
da promoção da informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações 
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de introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 130
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes tipos de informação relativa
a medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser difundidos pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:

Os seguintes documentos relativos a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser disponibilizados
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:

Or. en

Justificação

A formulação actual torna patente a necessidade de definir publicidade e informação. É, por 
conseguinte, preferível fazer referência a “documentos”.

Alteração 131
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes tipos de informação relativa
a medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser difundidos pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:

Os seguintes documentos relativos a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser disponibilizados
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:

Or. en
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Justificação

Ao passo que deveria ser obrigatório que as autoridades competentes disponibilizassem 
determinadas informações, tal apenas deveria ser facultativo para os titilares de autorizações 
de introdução no mercado.

Alteração 132
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes tipos de informação relativa
a medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser difundidos pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:

Os seguintes tipos de informação relativa a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser disponibilizados
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público, através dos seus 
sítios Internet:

Or. en

Alteração 133
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes; Esta informação deve 
assumir a forma de uma lista ordenada 
por ordem alfabética ou por classe 
terapêutica e não deve ser acompanhada 
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de imagens ou informações 
complementares. Deve incluir uma 
declaração relativa à disponibilidade da 
mesma informação no sítio Internet da 
autoridade nacional competente e no sítio 
Internet da Agência Europeia de 
Medicamentos. Os documentos devem ser 
disponibilizados em formato pdf que 
represente fielmente a informação 
oficialmente aprovada elaborada pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 134
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

Esta informação deve assumir a forma de 
uma lista ordenada por ordem alfabética 
ou por classe terapêutica e não deve ser 
acompanhada de imagens ou informações 
complementares, à excepção de uma 
declaração relativa à disponibilidade da 
mesma informação no sítio Internet da 
autoridade nacional competente e no sítio 
Internet da Agência Europeia de 
Medicamentos.
Deve estar disponível em formato pdf que 
represente fielmente a informação 
oficialmente aprovada elaborada pelas 
autoridades competentes.
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Or. en

Justificação

A informação aprovada oficialmente deve estar igualmente disponível em todos os 
Estados-Membros. Para que não seja utilizada para fins promocionais, cumpre garantir que 
seja apresentada de forma neutra. A informação deve ser idêntica à oficialmente aprovada e 
as pessoas devem ser informadas de que a mesma informação está também disponível nos 
sítios Internet que fornecem informação sobre todos os produtos e não só sobre os de uma 
determinada empresa farmacêutica.

Alteração 135
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto do medicamento 
destinado aos doentes, conforme 
aprovados pelas autoridades competentes, 
bem como a versão acessível ao público do 
relatório de avaliação elaborado pelas 
entidades competentes, bem como a versão 
acessível ao público elaborada pelas 
autoridades competentes. Esta 
informação deve ser igualmente 
disponibilizada em todos os 
Estados-Membros, tanto em suporte 
electrónico, como em suporte papel, e 
num formato acessível às pessoas 
portadoras de deficiência. Os 
representantes das organizações de 
pacientes serão associados ao 
desenvolvimento desta informação, bem 
como à sua disponibilização junto dos 
pacientes.

Or. en

Justificação

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
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part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups. Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Alteração 136
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

a) O mais recente resumo das 
características do produto, a rotulagem e o 
folheto informativo do medicamento, 
conforme aprovados pelas autoridades 
competentes, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação 
elaborado pelas entidades competentes;

Or. en

Justificação

Importa explicitar que apenas a mais recente informação pode ser disponibilizada.

Alteração 137
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 

Suprimido
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informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Or. en

Justificação

Uma versão reformulada dos riscos inerentes a desvios da bula do original – deveríamos, 
antes, concentrar-nos na inteligibilidade do folheto informativo oficial.  

Alteração 138
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Suprimido

Or. fr

Justificação

É necessário evitar uma apresentação parcial dos resumos das características do produto ou 
do folheto informativo. Por outro lado, uma apresentação sob diferentes formas poderá criar 
mais confusão para o doente.
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Alteração 139
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há necessidade de uma informação estilisticamente livre.

Alteração 140
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Suprimido
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Or. en

Alteração 141
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os dados científicos pertencem ao domínio público e devem poder ser comunicados a 
investigadores independentes que pretendam analisá-los na óptica da detecção precoce de 
riscos para a segurança. Autorizar a indústria farmacêutica a redigir documentos apenas 
mediante utilização de alguns elementos do resumo das características do produto e a 
elaborar um folheto em "estilo livre" constitui uma atitude de ineficácia. Por outro lado, 
dispor de dois tipos de folhetos informativos, um oficialmente aprovado e outro reescrito pelo 
fabricante, é passível de gerar confusões, porquanto tal dará azo à difusão de informações 
publicitárias sobre medicamentos sujeitos a receita médica e a encargos de ordem 
administrativa para as autoridades sanitárias.    

Alteração 142
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características 
do produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados 
ao paciente, bem como a versão acessível 
ao público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

Suprimido

Or. en

Justificação

São muitos os esforços envidados pelas autoridades nacionais e europeias (consulta da AEM 
sobre o template do folheto informativo) e pela Comissão (proposta relativa à 
farmacovigilância) para aperfeiçoar os folhetos informativos. As empresas farmacêuticas 
estão igualmente a investir numa maior convivialidade do folheto informativo recorrendo, 
para o efeito, a testes aos utilizadores. É necessário melhorar a informação aprovada 
oficialmente e torná-la mais facilmente acessível,, mas não há necessidade de despender 
recursos adicionais com a produção e monitorização de um folheto “estilisticamente livre”. 
A coexistência de um folheto aprovado oficialmente e de um folheto “estilisticamente livre” 
geraria confusão nos consumidores.

Alteração 143
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
forma que seja compreensível para o 
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público em geral ou para os membros 
desse público, sem comprometer a 
qualidade e fiabilidade da informação. 
Cumpre justificar claramente a razão da 
apresentação da informação de uma outra 
forma;

Or. en

Justificação

Importa salientar que a informação deve ser apresentada em linguagem não especializada, 
embora preservando a sua qualidade. Além disso, tendo em conta que esta informação já 
existe e é apresentada de uma determinada maneira, seria necessária uma boa razão para a 
apresentar de uma outra forma, a fim de precaver a confusão no público.

Alteração 144
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
forma convivial para os pacientes, sem 
prejuízo da natureza abrangente e 
imparcial da informação disponibilizada;

Or. en

Justificação

Melhorar o folheto informativo é essencial para garantir uma melhor informação dos 
pacientes e do público em geral sobre os medicamentos. No entanto, conferir aos TAIM a 
possibilidade de apresentarem informações essenciais de uma outra forma pode gerar 
alguma confusão nos pacientes e no público em geral e permitir que os TAIM forneçam 
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informações distorcidas (por exemplo, omissão de informação, ênfase nos benefícios de um 
medicamento e minimização dos riscos). É, por conseguinte, essencial frisar que a 
informação pode ser disponibilizada de uma forma mais convivial para os pacientes, desde 
que tal não comprometa a qualidade da informação.

Alteração 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
forma compreensível para o público em 
geral e para os membros desse público, 
sem prejuízo da qualidade ou 
inteligibilidade da informação;

Or. en

Justificação

Convém esclarecer que a apresentação das informações sob uma outra forma deve 
incrementar a capacidade de os pacientes as entenderem melhor, pelo que devem ser 
apresentadas de uma forma mais convivial para o paciente.

Alteração 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma;

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes;

Or. en

Justificação

Não será conferida à indústria farmacêutica a liberdade de produzir folhetos 
“estilisticamente livres”, o que abriria as portas a uma informação selectiva e conduziria a 
uma situação de circulação de dois tipos de folhetos, O oficialmente aprovado e a versão 
estilisticamente livre. O folheto aprovado oficialmente deveria, pelo contrário, ser 
aperfeiçoado e melhorado o respectivo acesso dos pacientes. Em particular, o artigo 59.º da 
Directiva, que especifica o conteúdo do folheto informativo, deveria ser optimizado no 
sentido de melhorar a qualidade e clareza da rotulagem e do folheto.

Alteração 147
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O folheto informativo;

Or. en

Justificação

Não é eficaz autorizar a indústria farmacêutica a elaborar documentos utilizado apenas 
alguns dos elementos dos RCP, independentemente dos demais elementos necessários para 
uma adequada compreensão, e a produzir um folheto caracterizado por um “estilo livre”. 
Poderá, por outro lado, ser potencialmente gerador de confusão fazer circular dois tipos de 
folheto, um oficialmente aprovado e uma versão reformulada produzida pelo fabricante. 
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Subsiste o risco de divulgação junto do público de informação promocional sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica e de encargos administrativos para as autoridades 
sanitárias.

Alteração 148
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente número é redundante, porquanto a artigo 86.º da Directiva 2001/83/CE já prevê 
“informações concretas (…), desde que não contenham qualquer informação sobre o 
medicamento” (a alteração 11 propõe o aditamento de “informações sobre os riscos 
ambientais do medicamento”). Importante se afigura manter a menção “desde que não 
contenham qualquer informação sobre o medicamento”, a fim de manter a proibição da 
publicidade directa junto do consumidor.

Alteração 149
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 

Suprimido
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referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

Or. en

Justificação

A presente disposição é parcialmente redundante relativamente às actuais disposições do n.º 
2 do artigo 86.º. O proponente sugere o aditamento de “impacto ambiental” ao n.º 2 do 
artigo 86.º, caso em que a presente disposição é inteiramente redundante.

Alteração 150
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações relativas à eliminação de 
medicamentos não utilizados ou de 
resíduos de medicamentos, bem como a 
referência a qualquer sistema de recolha 
existente;

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o significado de informação relativa ao impacto ambiental do 
medicamento. A segunda parte da presente alínea deve ser suprimida por inconsistente com o 
artigo 86.º da actual legislação, que já prevê “as informações concretas e os documentos de 
referência relativos por exemplo, às mudanças de embalagem, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da farmacovigilância, bem como aos catálogos de venda e às 
listas de preços, desde que não contenham qualquer informação sobre o medicamento” não 
estão cobertas pelo Título VIII.
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Alteração 151
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações relativas à eliminação de 
medicamentos não utilizados ou de 
resíduos de medicamentos, bem como a 
referência a qualquer sistema de recolha 
existente, desde que não seja feita 
qualquer alegação em relação ao produto;

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o significado de informação relativa ao impacto ambiental do 
medicamento, bem como assegurar que não haja qualquer informação sobre o medicamento. 
A segunda parte da presente alínea deve ser suprimida. Como referido na alínea c) do artigo 
100.º-B, tal poderia conduzir a afirmações do tipo “O medicamento sujeito a receita médica 
XH é hoje 20% mais barato do que jamais” ou “A nova caixa de LK contém hoje mais 30 
comprimidos do que anteriormente”. Tal deve ser evitado, porquanto constituiria uma clara 
forma de publicidade.

Alteração 152
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, disponibilidade e preços, 
informações concretas, advertências, desde 
que não seja feita qualquer comparação 
com uma situação anterior ou com outro 
medicamento do mesmo tipo, e material de 
referência de um medicamento relativo, 
por exemplo, a alterações de embalagem,
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ao reembolso ou a efeitos secundários 
adversos;

Or. en

Justificação

São necessárias algumas clarificações a respeito da informação sobre os preços e sobre o 
reembolso, para que os titulares de autorizações de introdução no mercado não façam 
comparações com situações anteriores nem com produtos semelhantes que possam 
influenciar as escolhas dos pacientes. Pretende-se, assim que a informação continue a ser 
objectiva, factual, sem qualquer incentivo à compra. Também seria útil incluir as condições 
de reembolso na lista como um exemplo de informação factual que deve ser permitida ao 
abrigo desta cláusula.

Alteração 153
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento e material de referência 
relativo, por exemplo, as alterações de 
embalagem ou a efeitos secundários 
adversos;

Or. en

Alteração 154
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental c) Informações sobre o impacto ambiental 
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do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos interacções e 
contra-indicações;

Or. en

Justificação

As interacções e contra-indicações são importantes enquanto advertências sobre os efeitos 
secundários.

Alteração 155
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os relatórios periódicos de 
segurança actualizados;

Or. en

Justificação

Os dados científicos pertencem ao domínio público e devem poder ser comunicados a 
investigadores independentes que pretendam analisá-los na óptica da detecção precoce de 
riscos para a segurança. Autorizar a indústria farmacêutica a redigir documentos apenas 
mediante utilização de alguns elementos do resumo das características do produto e a 
elaborar um folheto em "estilo livre" constitui uma atitude de ineficácia. Por outro lado, 
dispor de dois tipos de folhetos informativos, um oficialmente aprovado e outro reescrito pelo 
fabricante, é passível de gerar confusões, porquanto tal dará azo à difusão de informações 
publicitárias sobre medicamentos sujeitos a receita médica e a encargos de ordem 
administrativa para as autoridades sanitárias.    
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Alteração 156
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os TAIM não devem poder disponibilizar informação sobre os resultados de estudos 
científicos com base na observação, atendendo a que são frequentemente promocionais e não 
estão regulamentados.

Alteração 157
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

Suprimido
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Or. en

Justificação

De acordo com a Comissão, a qualidade dos estudos científicos com base na observação não 
é em geral boa e destinam-se sobretudo a fins promocionais. Além disso, a informação 
pertinente relativa a estudos é incluída no folheto destinado aos pacientes e no resumo das 
características do produto, que fazem parte do processo de registo a aprovar. Não é 
necessário autorizar a indústria farmacêutica a utilizar apenas uma parte da informação 
desconectada dos demais elementos, todos eles necessários para efeitos de compreensão. A 
apresentação de um medicamento particular deve ser considerada publicidade.

Alteração 158
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com a Comissão Europeia (cf. consulta pública sobre farmacovigilância, ponto
3.2.5), a qualidade dos estudos científicos com base na observação não é em geral boa e 
destinam-se sobretudo a fins promocionais. Assim sendo, não devem os mesmos ser utilizados 
como base para informar o público. A apresentação de um medicamento particular enquanto 
solução para prevenir e tratar uma doença deve ser considerada publicidade.
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Alteração 159
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alínea diz respeito a informação não aprovada pelas autoridades competentes e 
constitui informação disponibilizada automaticamente de forma dissimulada, que poderia 
conduzir a uma "utilização não contemplada". De acordo com a Comissão, a qualidade dos 
estudos científicos com base na observação não é em geral boa e destinam-se sobretudo a 
fins promocionais.  A informação pertinente relativa a estudos é incluída no folheto destinado 
aos pacientes e no RCP, que fazem parte do processo de registo a aprovar; não é necessário 
autorizar a indústria farmacêutica a retirar do respectivo contexto apenas alguns dos 
elementos do RCP, porquanto subsiste o risco de difusão de informação promocional junto 
do público.

Alteração 160
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 

Suprimido
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tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

Or. en

Justificação

A alteração proposta diz respeito a informação não aprovada pelas autoridades competentes 
durante o registo de medicamentos e implica, na verdade, “promover” dissimuladamente 
informação. Qualquer informação relevante relacionada com estudos é incluída no folheto 
destinado aos doentes e no Resumo das Características do Produto (RCP), que fazem parte 
do processo de registo a ser aprovado.

Alteração 161
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

d) Outras informações sobre 
medicamentos, prestadas ao abrigo do 
presente título, que preencham os 
critérios definidos no artigo 100.º-D e não 
se destinem a promover um medicamento 
em particular.

Or. en

Justificação

A redacção do preceito em causa é difícil de entender, sendo complexa a sua  aplicação na 
prática.. Com efeito, daria azo a práticas heterogéneas nos Estados-Membros. Poria também 
em risco, por exemplo, a comunicação de informações sobre ensaios clínicos apresentados 
em bases de dados sobre a transparência dos ensaios clínicos, o que seria claramente 
negativo para a saúde pública e não poderia ser benéfico para ninguém.
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Alteração 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento 
no contexto da patologia a prevenir ou a 
tratar.

d) Medidas para prevenção e tratamento 
médico. Esta informação deve ser 
cuidadosamente examinada pela Agência, 
antes de ser disponibilizada nos termos do 
n.º 1 do artigo 20.º-B do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004.

Or. en

Alteração 163
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Outras informações sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
prestadas ao abrigo do presente título, tais 
como os resultados dos testes 
farmacêuticos e pré-clínicos ou dos 
ensaios clínicos, que preencham os 
critérios definidos no artigo 100.°-D e não 
se destinem a promover um medicamento 
em particular.

Or. en

Justificação

Os pacientes devem ter a possibilidade de obter informações sobre os testes farmacêuticos e 
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os testes pré-clínicos, bem como sobre os ensaios clínicos de um medicamento. Tendo, porém, 
em conta a sensibilidade comercial desses testes e ensaios, as empresas farmacêuticas não 
podem ser obrigadas a disponibilizar a documentação relativa aos mesmos; no entanto, caso 
desejem, devem ser autorizadas a fazê-lo.

Alteração 164
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Informações de natureza pré-clínica 
e clínica sobre o respectivo medicamento. 

Or. en

Justificação

Os dados científicos pertencem ao domínio público e devem poder ser comunicados a 
investigadores independentes que pretendam analisá-los na óptica da detecção precoce de 
riscos para a segurança. Autorizar a indústria farmacêutica a redigir documentos apenas 
mediante utilização  de alguns elementos do resumo das características do produto e a 
elaborar um folheto em "estilo livre" constitui uma atitude de ineficácia. Por outro lado, 
dispor de dois tipos de folhetos informativos, um oficialmente aprovado e outro reescrito pelo 
fabricante, é passível de gerar confusões, porquanto tal dará azo à difusão de informações 
publicitárias sobre medicamentos sujeitos a receita médica e a encargos de ordem
administrativa para as autoridades sanitárias.     

Alteração 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica que 
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difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

tenha sido aprovada pelas autoridades 
competentes e seja disponibilizada pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão, na rádio, nos 
jornais, revistas e publicações similares. O 
titular da autorização de introdução no 
mercado deve ser autorizado a facultar na 
Internet a informação aprovada a que se 
refere o artigo 100.º-B. Essa informação 
não será disponibilizada ao público em 
geral, nem a elementos desse público, sem 
ser solicitada ou activamente, devendo 
somente ser divulgada através dos 
seguintes canais:

Or. en

Alteração 166
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através
dos seguintes canais:

A comunicação relativa a medicamentos 
autorizados, sujeitos a receita médica,
disponibilizada pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ao público em 
geral ou a elementos desse público não 
deve ser divulgada na televisão, na 
Web-TV, através de materiais de difusão 
de vídeo, nos jornais, nas revistas e em 
publicações similares, nem na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada nos 
sítios Internet do titular da autorização de 
introdução no mercado, de modo a evitar 
que material não solicitado seja distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
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em que são publicadas, com exclusão de
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

b) Sítios Internet sobre medicamentos, 
com exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;
c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público.

Or. en

Justificação

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Alteração 167
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 

Os documentos relativos a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica só 
podem ser disponibilizados pelo titular da 
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introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

autorização de introdução no mercado ao 
público em geral através dos seus sítios 
Internet.

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;
b) Sítios Internet sobre medicamentos, 
com exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;
c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público.

Or. en

Justificação

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Alteração 168
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos A informação relativa a medicamentos 
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autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

autorizados, sujeitos a receita médica,
disponibilizada pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ao público em 
geral ou a elementos desse público, não 
deve ser divulgada na televisão, nos sítios 
Internet e na rádio, nem em jornais, 
revistas e publicações similares. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

Or. en

Justificação

Os "sítios Internet" devem ser aditados à lista, por constituírem um modo de comunicação 
com o público que é popular. 

Alteração 169
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

A informação relativa a medicamentos 
autorizados, sujeitos a receita médica,
disponibilizada pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ao público em 
geral ou a elementos desse público, não 
deve ser divulgada na televisão, na 
Web-TV, através de materiais de difusão 
de vídeo, em jornais, revistas e  
publicações similares, nem na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

Or. en

Justificação

As informações sobre medicamentos prestadas por titulares de autorizações de introdução no 
mercado devem ser disponibilizadas através de canais de comunicação específicos, incluindo 
os seus sítios Internet, de modo a que o público que pretenda obter informação sobre um 
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dado medicamento saiba facilmente onde a procurar e esteja ciente de que a informação 
emana do titular da autorização.        Quando a informação é difundida através da televisão, 
da televisão por Internet, da rádio ou de publicações relacionadas com a saúde, os doentes 
não estão protegidos contra essa informação não solicitada, pelo que este tipo de divulgação 
não deve ser autorizado. A difusão de vídeos em sítios Internet pode prestar-se à prática de 
publicidade dissimulada, razão pela qual não deve ser consentida. 

Alteração 170
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

 A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

 A informação relativa a medicamentos 
autorizados, sujeitos a receita médica,
disponibilizada pelo titular da autorização 
de introdução no mercado ao público em 
geral ou a elementos desse público, não 
deve ser divulgada na televisão e na rádio 
nem nos meios de comunicação 
impressos. Essa informação só deve ser 
divulgada através dos seguintes canais:

Or. en

Justificação

O material impresso fornecido para distribuição aos doentes não é um meio adequado para a 
divulgação de informações sobre medicamentos sujeitos a receita médica. Tratar-se-ia de 
“promover” informações, devendo o âmbito de aplicação da directiva limitar-se à 
informação que os pacientes procuram activamente. A opção de difundir informação através 
de materiais impressos deve, pois, ser eliminada.

Alteração 171
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Suprimido

Or. en

Justificação

A informação facultada em publicações no domínio da saúde constitui uma forma de 
comunicação não solicitada. Sendo assim, estas publicações não constituem um canal de 
divulgação apropriado.  

Alteração 172
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Suprimido

Or. en

Justificação

O Comissário Verheugen afirmou há algum tempo que qualquer publicação que contenha 
uma secção consagrada à saúde pode ser classificada como "publicação no domínio da 
saúde".   São muitas as publicações impressas em que é possível encontrar secções 
consagradas à saúde, da Imprensa dedicada a escândalos à Imprensa de qualidade.   Tal 
circunstância daria ensejo a publicidade na Imprensa escrita.  A disposição em apreço é uma 
das provas mais flagrantes da inoportunidade da presente proposta.  Certamente que a 
Imprensa escrita gostaria de ganhar um novo grande cliente. Contudo, tal seria feito em 
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detrimento do interesse da saúde pública.  

Alteração 173
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Suprimido

Or. en

Justificação

A informação facultada em publicações no domínio da saúde constitui uma forma de 
comunicação não solicitada. Sendo assim, estas publicações não constituem um canal de 
divulgação apropriado.  

Alteração 174
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Suprimido

Or. en
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Justificação

As informações sobre medicamentos sujeitos a receita médica, prestadas ao público por 
titulares de autorizações de introdução no mercado, devem somente ser disponibilizadas 
através de canais de comunicação específicos, de modo a que o público que pretenda obter 
informação sobre um dado medicamento saiba facilmente onde a procurar e esteja ciente de 
que a informação emana do titular da autorização.        Quando a informação é difundida, 
por exemplo, através de publicações no domínio da saúde, os doentes não estão protegidos 
contra essa informação não solicitada, pelo que este tipo de divulgação não deve ser 
autorizado.

Alteração 175
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

a) Brochuras, folhetos e outras categorias 
de informação impressa, incluindo
publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelas orientações da 
Comissão relativas às informações 
autorizadas, com exclusão de material não 
solicitado, distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en

Justificação

O significado da expressão “publicações no domínio da saúde” é pouco claro e susceptível 
de originar práticas heterogéneas. Todavia, o material impresso continua a constituir um 
meio importante para responder à crescente procura, por parte de doentes e cidadãos, de um 
melhor acesso à informação relativa a medicamentos sujeitos a receita médica (por exemplo, 
grupos da população sem acesso à Internet), desde que seja o público em geral a requerê-lo.
É importante esclarecer que esse material pode ser fornecido, tal como outro material de 
informação definido por cada Estado-Membro, excluindo a promoção de informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica através de canais comuns dos meios de comunicação 
social.
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Alteração 176
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

a) Brochuras, folhetos, informações 
audiovisuais e outras categorias de 
informação impressa, incluindo 
publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Or. en

Justificação

O significado da expressão “publicações no domínio da saúde” é pouco claro e susceptível 
de originar práticas heterogéneas.  Todavia, o material impresso e outros instrumentos de 
comunicação (por exemplo, CD ROM em que se explique a utilização eficaz e segura dos 
medicamentos) continuam a constituir um meio importante para responder à procura, por 
parte de doentes e cidadãos, de um melhor acesso à informação relativa a medicamentos (por 
exemplo, grupos da população sem acesso à Internet). É importante esclarecer que esse 
material pode ser fornecido, tal como outro material de informação definido por cada 
Estado-Membro, excluindo a promoção de informação através de canais comuns dos meios 
de comunicação social.

Alteração 177
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definidas nas orientações da 
Comissão relativas às informações 
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material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

autorizadas, como brochuras, folhetos e 
outras categorias de informação impressa, 
incluindo as revistas de medicina sujeitas 
a exame colegial, com exclusão de 
material não solicitado, distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

Or. en

Justificação

A presente directiva visa acometer as desigualdades que se verificam na Europa em matéria 
de acesso dos doentes à informação;  sendo assim, dever-se-ia dispor de uma definição 
comum para as publicações no domínio da saúde. A presente alteração indica claramente 
que as publicações no domínio da saúde não incluem os meios de comunicação social.

Alteração 178
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definidas nas orientações da 
Comissão relativas às informações 
autorizadas, com exclusão de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en

Justificação

Ao permitir que diferentes Estados-Membros definam o conceito de “publicações no domínio 
da saúde”, não se cumpre um dos objectivos fundamentais da directiva - que é o de acometer 
as desigualdades em toda a UE em matéria de acesso dos doentes à informação (terceiro 
considerando). As orientações europeias relativas às informações autorizadas - propostas ao 
abrigo do n.° 2 do artigo 100.°-G - garantirão o acesso equitativo à informação de todos os 
doentes em qualquer Estado-Membro da UE.
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Alteração 179
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

b) Sítios Internet e outros repositórios 
electrónicos que contenham informação
sobre medicamentos, com exclusão de 
distribuição não solicitada aos cidadãos 
através de formas de comunicação de 
massa, como mensagens de correio 
electrónico e mensagens de texto
telefónicas para múltiplos destinatários;

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que é autorizada a prestação de informação de elevada qualidade, e 
não promocional, através de repositórios electrónicos que não constituem, em rigor, sítios 
Internet. Já existem meios de comunicação electrónica que não são sítios Internet, mas onde 
as pessoas que procuram documentar-se podem aceder a informação de referência (por 
exemplo, páginas de texto de referência disponibilizadas em televisores ou através de 
sistemas telefónicos). A Internet torna-se também muito mais dinâmica e não se limita a sítios 
"web" estáticos. É importante que a directiva esteja preparada para o futuro.

Alteração 180
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, 
com exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 

b) Sítios Internet e outros repositórios 
electrónicos que contenham informação, 
com exclusão de distribuição não 
solicitada aos cidadãos através de formas 
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geral ou a elementos desse público; de comunicação de massa, como 
mensagens de correio electrónico e 
mensagens de texto telefónicas para 
múltiplos destinatários;

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que é autorizada a prestação de informação de elevada qualidade, e 
não promocional, através de repositórios electrónicos (que não constituem, em rigor, sítios 
Internet). É importante que a directiva esteja preparada para o futuro, dado que a Internet se 
tem vindo a tornar mais dinâmica e não se limita a sítios "web" estáticos.   Só o fornecimento 
de informações que os doentes procurem ("puxem")é aceitável, não o sendo a comunicação 
não solicitada e que recebam automaticamente. A referência às comunicações de massa 
chama a atenção para a diferença entre informação comunicada sem ter sido solicitada e 
informação que se procura obter;    por outro lado, a referência a que se alude reforça a 
proibição de difundir informações que não sejam solicitadas. 

Alteração 181
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

b) Sítios Internet de titulares de 
autorizações de introdução no mercado, 
consagrados a medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado,
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

Or. fr

Justificação

As informações relativas a medicamentos não devem ser divulgadas em qualquer sítio 
Internet.  Os titulares de autorizações de introdução no mercado são responsáveis pelos 
conteúdos que disponibilizam em linha.
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Alteração 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

b) Sítios Internet sobre medicamentos dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, com exclusão de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en

Justificação

Importa clarificar que a informação não promocional sobre os medicamentos, 
disponibilizada ao público em geral pelos titulares de autorizações de introdução no 
mercado, deve ser publicada no sítio Internet desses titulares.

Alteração 183
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

b) Sítios Internet sobre medicamentos dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, com exclusão de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en
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Justificação

É da maior importância que o doente possa ver de imediato quem é o operador do sítio 
Internet, o que só pode ser garantido (para além da indicação clara das menções legais, etc.) 
se existir a certeza de que o endereço (URL) do sítio Internet comporta o nome do titular da 
autorização de colocação no mercado.    A transparência é fundamental: o doente necessita 
de saber quem é o autor da informação comunicada (por exemplo, empresas farmacêuticas, 
profissionais de saúde e do sector dos seguros de doença); é ainda importante estar 
habilitado a distinguir com facilidade os sítios Internet legítimos e ilegítimos.  

Alteração 184
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sítios Internet sobre medicamentos, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

b) Sítios Internet sobre medicamentos dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, com exclusão de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en

Alteração 185
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público.

c) Respostas a pedidos de informação de 
um elemento do público.

Or. en
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Justificação

É frequente que os doentes necessitem de ser esclarecidos, de forma imediata e directa, sobre 
informação apresentada no folheto informativo ou que pretendem obter informações 
complementares. Exigir que as respostas só fossem permitidas por escrito provocaria atrasos 
em prejuízo dos pacientes, que, em alguns casos, poderiam ter um impacto negativo na sua 
saúde. Consequentemente, devem ser possíveis respostas verbais e escritas a pedidos 
individuais de informação médica.

Alteração 186
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – parágrafos 1-A e 1-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Se as autoridades nacionais competentes 
considerarem necessário, podem 
igualmente disponibilizar ao público em 
geral informações sobre medicamentos e 
outras informações relevantes em matéria 
de saúde através de acordos com 
prestadores de serviços Internet, 
autorizados a difundir informações de 
interesse público nos termos do n.º 4 do 
artigo 21.º da Directiva 2009/136/CE 
relativa ao serviço universal e aos direitos 
dos utilizadores em matéria de redes e 
serviços de comunicações electrónicas.
Neste caso, as informações são 
disponibilizadas pelo mesmo meio 
utilizado para as comunicações periódicas 
entre as empresas e os seus assinantes. 
Uma vez que a informação sobre 
medicamentos não recai no âmbito de 
aplicação do n.° 4 do artigo 21.° da 
Directiva 2009/136/CE, os prestadores de 
serviços Internet podem cobrar às 
autoridades nacionais a disponibilização 
dessa informação.

Or. en
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Justificação

As informações de interesse público a que se refere a Directiva 2009/136/CE dizem respeito 
aos serviços de comunicações electrónicas. No entanto, a informação sobre medicamentos, 
assim como a informação genérica em matéria de saúde, podem também revestir-se de 
interesse público. Uma vez que este tipo de informação não recai no âmbito de aplicação da 
Directiva relativa ao serviço universal, propõe-se que este enquadramento seja utilizado com 
base em acordos voluntários entre os prestadores de serviços Internet e as autoridades 
nacionais. Este canal só deve ser utilizado quando as autoridades nacionais o considerem 
necessário e quando o mesmo represente uma mais-valia em termos de eficácia em relação 
aos demais canais regulares.

Alteração 187
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere ao conteúdo e à 
apresentação, a informação relativa a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica difundida pelo titular da 
autorização de introdução no mercado ao 
público em geral, ou a elementos desse 
público, deve obrigatoriamente preencher 
as seguintes condições:

Suprimido

a) Ser objectiva e imparcial; para o efeito, 
se a informação se referir aos benefícios 
de um medicamento, os seus riscos devem 
igualmente ser indicados;
b) Ter em conta as necessidades gerais e 
as expectativas dos pacientes;
c) Basear-se em provas, ser verificável e 
incluir uma declaração sobre o nível de 
prova;
d) Estar actualizada e incluir a data de 
publicação ou da sua última actualização;
e) Ser fiável, correcta do ponto de vista 
factual e não enganosa;
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f) Ser compreensível para o público em 
geral ou para elementos desse público;
g) Indicar claramente a fonte, o seu autor 
e quaisquer referências relativas a 
documentação em que se baseie;
h) Não deve de modo algum contradizer o 
resumo das características do produto, a 
sua rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

As "condições" enunciadas não são realistas, nem permitem fornecer informação de utilidade 
para os doentes (a ficha informativa sobre a diabetes do Fórum Farmacêutico, difundida 
para consulta em Maio de 2007, assentava nestes "critérios de qualidade", mas foi 
unanimemente considerada de qualidade medíocre e desprovida de utilidade).   

Alteração 188
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se refere ao conteúdo e à 
apresentação, a informação relativa a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica difundida pelo titular da 
autorização de introdução no mercado ao 
público em geral, ou a elementos desse 
público, deve obrigatoriamente preencher 
as seguintes condições:

Suprimido

a) Ser objectiva e imparcial; para o efeito, 
se a informação se referir aos benefícios 
de um medicamento, os seus riscos devem 
igualmente ser indicados;
b) Ter em conta as necessidades gerais e 
as expectativas dos pacientes;
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c) Basear-se em provas, ser verificável e 
incluir uma declaração sobre o nível de 
prova;
d) Estar actualizada e incluir a data de 
publicação ou da sua última actualização;
e) Ser fiável, correcta do ponto de vista 
factual e não enganosa;
f) Ser compreensível para o público em 
geral ou para elementos desse público;
g) Indicar claramente a fonte, o seu autor 
e quaisquer referências relativas a 
documentação em que se baseie;
h) Não deve de modo algum contradizer o 
resumo das características do produto, a 
sua rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Enquanto a informação se cingir aos documentos oficiais, não existe necessidade de dispor 
de critérios de qualidade.

Alteração 189
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ter em conta as necessidades gerais e 
as expectativas dos pacientes;

b) Ser orientada para os pacientes, a fim 
de melhor responder às suas 
necessidades;

Or. en

Justificação

Esta reformulação destina-se a reflectir melhor um dos principais objectivos da proposta, 
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isto é, facultar aos pacientes  a informação que pretendem e que mais se adequa às suas 
necessidades individuais.

Alteração 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo de um ano a contar da 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão, após consulta pública tanto das 
organizações de doentes e de 
consumidores, como de médicos e de 
farmacêuticos, dos Estados-Membros e de 
outras partes interessadas, apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a legibilidade 
e a fiabilidade dos resumos das 
características dos produtos e dos folhetos 
informativos dos medicamentos, e sobre a 
sua importância para o público em geral e 
para os profissionais de saúde. Na 
sequência da análise desses dados, a 
Comissão, se for caso disso, poderá 
apresentar propostas de orientações para 
melhorar a apresentação e o conteúdo dos 
resumos das características do produto e 
dos folhetos informativos, de forma a 
assegurar que estes constituem uma 
valiosa fonte de informação para o 
público em geral e para os profissionais 
de saúde.

Or. en

Justificação

A prioridade consiste numa melhor legibilidade, em maior clareza e inteligibilidade dos 
resumos das características do produto e das bulas nos Estados-Membros.    
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Alteração 191
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5 – parte introdutória 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer informação deve incluir: 2. Quaisquer informações concretas sobre 
os medicamentos autorizados, sujeitos a 
receita médica, visados no n.º 2 do artigo 
86.º, comunicadas ao grande público pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado devem incluir:

Or. en

Justificação

Importa obviar a que as informações concretas sejam unicamente utilizadas como 
publicidade destinada a manter viva a memória do produto ou como instrumentos de 
promoção da imagem e do nome do titular da autorização de introdução no mercado. 

Alteração 192
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5 – parte introdutória 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer informação deve incluir: 2. Quaisquer informações concretas sobre 
os medicamentos autorizados, sujeitos a 
receita médica, visados no n.º 2 do artigo 
86.º, comunicadas ao grande público pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado devem incluir:

Or. en
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Justificação

É necessário especificar que este artigo incide na informação facultada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado.  

Alteração 193
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma declaração indicando que a 
informação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento 
relativamente à informação fornecida;

b) Uma declaração indicando que a 
comunicação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento 
relativamente à informação fornecida;

Or. en

Justificação

Importa obviar a que as informações concretas sejam unicamente utilizadas como 
"publicidade de reforço" ou instrumentos de promoção da imagem e do nome do titular da 
autorização de introdução no mercado. 

Alteração 194
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado;

c) Uma declaração indicando, em primeiro 
lugar, que a comunicação é difundida
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado ou em seu nome;
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Or. en

Justificação

Importa obviar a que as informações concretas sejam unicamente utilizadas como 
"publicidade de reforço" ou instrumentos de promoção da imagem e do nome do titular da 
autorização de introdução no mercado. 

Alteração 195
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado;

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada por [denominação 
do titular da autorização de introdução no 
mercado];

Or. en

Justificação

A expressão "titular da autorização de introdução no mercado" não é correntemente 
utilizada, nem entendida pelo grande público. Assiste aos consumidores o direito de 
conhecerem a denominação da empresa que paga para fornecer a informação e que é 
também responsável pelas informações prestadas. 

Alteração 196
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado;

c) Uma declaração indicando que a 
informação é disponibilizada pelo titular 
identificado da autorização de introdução 
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no mercado ou em seu nome;

Or. en

Justificação

Pode acontecer que um terceiro se encarregue de difundir a informação em nome do titular 
da autorização de introdução no mercado. Quem ler a declaração pode não estar 
familiarizado com a expressão “titular da autorização de introdução no mercado”. Uma 
declaração em que se inclua o nome do titular da autorização de introdução no mercado faz 
mais sentido e é mais compreensível.

Alteração 197
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado.

d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado ou 
requerer a este último informações 
complementares.

Or. en

Justificação

Formulação mais adequada (em inglês, mediante a substituição da palavra "mailing" por 
"postal").

Alteração 198
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Um endereço postal ou electrónico 
que permita aos elementos do público em 
geral enviar as suas observações às 
autoridades nacionais competentes;

Or. en

Justificação

O grande público deverá saber qual a autoridade a contactar, se a informação for enganosa 
ou inadequada.  

Alteração 199
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Um endereço postal ou electrónico 
que permita aos elementos do público em 
geral enviar as suas observações às 
autoridades nacionais competentes;

Or. en

Justificação

Se o leitor sentir que a informação é enganosa ou inadequada, deverá saber a quem se dirigir 
para apresentar queixa. A disposição relativa à comunicação de efeitos colaterais está em 
sintonia com os preceitos da Directiva referente à farmacovigilância. 

Alteração 200
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Um endereço postal ou electrónico 
que permita aos elementos do público em 
geral enviar as suas observações às 
autoridades nacionais competentes;

Or. en

Alteração 201
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Uma declaração indicando que 
elementos do público em geral são 
incentivados a relatar todas as reacções 
adversas aos medicamentos que se 
afigurem suspeitas aos respectivos 
médicos, farmacêuticos e profissionais do 
sector da saúde ou à autoridade nacional 
competente, e em que se indique a 
denominação e o endereço electrónico, o 
endereço postal e/ou o número de telefone 
da autoridade nacional competente em 
referência.  

Or. en

Alteração 202
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Uma declaração indicando que 
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elementos do público em geral devem 
relatar todas as reacções adversas aos 
medicamentos que se afigurem suspeitas 
aos respectivos médicos, farmacêuticos e 
profissionais do sector da saúde ou à 
autoridade nacional competente;

Or. en

Justificação

Disposição em sintonia com o compromisso alcançado no contexto do processo legislativo 
referente à  farmacovigilância.

Alteração 203
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Uma declaração indicando que 
elementos do público em geral são 
incentivados a relatar reacções adversas a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
aos respectivos médicos e farmacêuticos 
ou às autoridades nacionais competentes;

Or. en

Justificação

A disposição relativa à comunicação de efeitos colaterais está em sintonia com os preceitos 
da Directiva referente à farmacovigilância. 

Alteração 204
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – parte introdutória



AM\817858PT.doc 127/194 PE441.215v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. A informação não deve incluir: 3. Estas informações concretas não devem
incluir:

Or. en

Justificação

Só informação fidedigna e de natureza comparativa pode habilitar os doentes a efectuarem 
opções com conhecimento de causa. Importa obviar a que informações concretas possam ser 
utilizadas como pretexto para fazer publicidade.

Alteração 205
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; Suprimido

Or. en

Justificação

Infelizmente, ainda não são estabelecidas comparações entre medicamentos. Sendo assim, 
não existe necessidade de fazer tal referência neste contexto.

Alteração 206
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; Suprimido
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Or. en

Justificação

Importa obviar a que informações concretas possam ser utilizadas como pretexto para fazer 
publicidade. Cumpre intensificar ainda mais a distinção entre informação e publicidade.

Alteração 207
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; Suprimido

Or. en

Justificação

Só informação fidedigna e de natureza comparativa pode habilitar os doentes a efectuarem 
opções com conhecimento de causa. Importa obviar a que informações concretas possam ser 
utilizadas como pretexto para fazer publicidade.

Alteração 208
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; a) Comparações entre medicamentos em 
termos de qualidade, segurança e 
eficiência, quando divulgadas pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, excepto:

- se essas comparações estiverem 
incluídas em documentos oficialmente 
aprovados, como o Resumo das 
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Características do Produto;
- se essas comparações assentarem em 
estudos científicos comparativos, 
publicados pelas autoridades nacionais 
competentes ou pela Agência Europeia de 
Medicamentos;
- se essas comparações figurarem no 
resumo dos relatórios públicos europeus 
de avaliação, referidos no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, que 
enumera as outras opções terapêuticas 
disponíveis e indica se o novo 
medicamento possui valor terapêutico.  

Or. en

Justificação

Existem comparações no Resumo das Características do Produto (RCP) e nos folhetos 
informativos de alguns medicamentos. Excluir estas comparações implicaria, na verdade, que 
a informação prestada pelos titulares de autorizações de introdução no mercado fosse 
incompleta. Este facto poderia igualmente prejudicar o processo de aprovação. Estudos 
científicos comparativos sobre a qualidade, a segurança e a eficiência de diferentes 
medicamentos por autoridades nacionais independentes e pela EMEA não devem ser 
desencorajados, uma vez que podem proporcionar uma fonte de informação valiosa para os 
consumidores.

Alteração 209
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O incitamento à utilização do 
medicamento ou menções que tenham por 
finalidade promover essa utilização;

Or. en
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Justificação

Importa obviar a que informações concretas possam ser utilizadas como pretexto para fazer 
publicidade. Cumpre intensificar ainda mais a distinção entre informação e publicidade. 

Alteração 210
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Informação relativa a outros 
medicamentos de uma empresa 
farmacêutica que não a titular da 
autorização de introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Devem ser evitadas a todo o custo campanhas de desinformação promovidas por empresas 
terceiras sobre medicamentos que obtiveram uma autorização de introdução no mercado das 
autoridades competentes. A proibição deve ser alargada à publicidade e à informação 
destinadas a profissionais de saúde. As campanhas de desinformação provenientes de 
empresas produtoras sobre medicamentos genéricos, por exemplo, foram identificadas como 
uma estratégia de dilação no Relatório Preliminar sobre o Inquérito ao Sector Farmacêutico.

Alteração 211
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão, após ter efectuado uma 
consulta pública em que participem tanto 
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organizações de doentes e consumidores, 
como de médicos e farmacêuticos, os 
Estados-Membros e outras partes 
interessadas, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação sobre a legibilidade e a 
fiabilidade dos resumos das 
características dos produtos e dos folhetos 
informativos dos medicamentos, e sobre a 
sua importância para o público em geral e 
para os profissionais de saúde. Na 
sequência da análise desses dados, a 
Comissão, se for caso disso, poderá 
apresentar propostas de orientações para 
melhorar a apresentação e o conteúdo dos 
resumos das características do produto e 
dos folhetos informativos, de forma a 
assegurar que estes constituem uma 
valiosa fonte de informação para o 
público em geral e para os profissionais 
de saúde.

Or. en

Justificação

A prioridade consiste numa melhor legibilidade, em maior clareza e inteligibilidade dos 
resumos das características do produto e das bulas nos Estados-Membros.    

Alteração 212
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
reproduzam a última versão actualizada, 
tal como aprovada pelas autoridades 
competentes, do resumo das características 
do produto e do folheto informativo dos 
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medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

medicamentos sujeitos a receita médica 
que comercializem nas línguas oficiais dos 
Estados-Membros em que os produtos são 
autorizados.

Or. en

Justificação

Os documentos relativos a medicamentos sujeitos a receita médica facultados pelos titulares 
de autorizações de introdução no mercado nos respectivos sítios Internet deverão ser 
actualizados. 

Alteração 213
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam fielmente o resumo das 
características do produto e o folheto 
informativo dos medicamentos em causa 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
em que os produtos são autorizados.

Or. fr

Alteração 214
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a disponibilizar documentos
sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica reproduzam fidedignamente o 
resumo das características do produto e o 
folheto informativo dos medicamentos em 
causa nas línguas oficiais dos Estados-
Membros em que os produtos são 
autorizados.

Or. en

Justificação

A informação que é disponibilizada deve ser reproduzida sem alterações nem omissões.

Alteração 215
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam fidedignamente o resumo das 
características do produto e o folheto 
informativo dos medicamentos em causa 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
em que os produtos são autorizados.

Or. en
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Justificação

A informação aprovada deve ser reproduzida sem alterações nem omissões.

Alteração 216
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as páginas Internet de titulares de
autorizações de introdução no mercado 
que façam referência a um medicamento 
sujeito a receita médica contenham uma 
hiperligação bem visível à página Internet 
da base de dados comunitária 
mencionada na alínea l) do n.º 1 do artigo 
57.º e no n.º 2 do artigo 57.ºdo 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (a seguir 
designada "base de dados Eudrapharm").

Or. en

Justificação

Uma ligação à base de dados EudraPharm, concebida como "fonte de informação sobre 
todos os medicamentos para uso humano ou veterinário autorizados na UE e no Espaço 
Económico Europeu", viria intensificar a sensibilização do público para a existência desta 
base de dados comunitária, que proporciona um amplo espectro de funcionalidades e de 
instrumentos de pesquisa.

Alteração 217
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as páginas Internet de titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
que façam referência a um medicamento 
sujeito a receita médica contenham uma 
hiperligação bem visível à página Internet 
correspondente da base de dados 
comunitária mencionada na alínea l) do 
n.º 1 do artigo 57.º e no n.º 2 do artigo 
57.ºdo Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
bem como para o portal nacional ou 
comunitário sobre a segurança, referido 
no artigo 106.º da Directiva e no artigo 
26.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

Uma ligação à base de dados EudraPharm viria intensificar a sensibilização do público para 
a existência desta base de dados comunitária, que proporciona um amplo espectro de 
funcionalidades e de instrumentos de pesquisa. Uma ligação aos portais nacional e 
comunitário sobre a segurança permitiria aos pacientes acederem a informação 
complementar sobre a segurança de um dado medicamento.

Alteração 218
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as páginas Internet de titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
que façam referência a um medicamento 
sujeito a receita médica contenham uma 
hiperligação à página Internet 
correspondente da base de dados 
comunitária mencionada na alínea l) do 
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n.º 1 do artigo 57.º e no n.º 2 do artigo 57.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004 (a 
seguir designada "base de dados 
Eudrapharm").

Or. en

Justificação

Uma ligação desta natureza à base de dados EudraPharm, concebida como "fonte de 
informação sobre todos os medicamentos para uso humano ou veterinário autorizados na UE 
e no Espaço Económico Europeu", viria intensificar a sensibilização do público para a 
existência desta base de dados comunitária, que proporciona um amplo espectro de 
funcionalidades e de instrumentos de pesquisa.

Alteração 219
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – nº 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Agência reproduz na base de dados 
Eudrapharm, e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros nos 
respectivos sítios Internet, a última versão 
actualizada: 
- do resumo aprovado das características 
do produto;
- do folheto informativo aprovado;
- dos modelos das embalagens principal e 
secundária, bem como de eventuais 
dispositivos incluídos na embalagem;
- dos Relatórios de Avaliação Pública 
Europeia (RAPE)e, se for o caso, dos 
respectivos resumos, redigidos de forma 
compreensível para o público.
Cumpre às autoridades competentes dos 
Estados-Membros inserir, em cada página 
Internet em que seja feita referência a um 
medicamento sujeito a receita médica,  
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uma hiperligação à página Internet 
correspondente da base de dados 
Eudrapharm.  

Or. en

Justificação

Importa tentar suprir as desigualdades, garantindo o acesso do público à informação 
obrigatória (rotulagem, resumo das características do produto, modelos das embalagens) e à 
informação científica (relatórios públicos de avaliação), tanto a nível nacional, em cada 
Estado-Membro, como a nível comunitário. A inserção, no sítio Internet da autoridade 
nacional competente, de uma ligação à base de dados Eudrapharm contribuiria para 
sensibilizar o público para a existência desta base de dados comunitária, que proporciona 
um amplo espectro de funcionalidades e de instrumentos de pesquisa.

Alteração 220
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – nº 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Agência reproduz na base de dados 
Eudrapharm, e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros nos 
respectivos sítios Internet, a última versão 
actualizada: 
- do resumo aprovado das características 
do produto;
- do folheto informativo aprovado;
- dos modelos das embalagens principal e 
secundária, bem como de eventuais 
dispositivos incluídos na embalagem;
- dos Relatórios de Avaliação Pública 
Europeia (RAPE)e, se for o caso, dos 
respectivos resumos, redigidos de forma 
compreensível para o público.
Cumpre às autoridades competentes dos 
Estados-Membros inserir, em cada página 
Internet em que seja feita referência a um 



PE441.215v02-00 138/194 AM\817858PT.doc

PT

medicamento sujeito a receita médica,  
uma hiperligação à página Internet 
correspondente da base de dados 
Eudrapharm.  

Or. en

Justificação

Importa tentar suprir as desigualdades, garantindo o acesso do público à informação 
obrigatória (rotulagem, resumo das características do produto, modelos das embalagens) e à 
informação científica (relatórios públicos de avaliação), tanto a nível nacional, em cada 
Estado-Membro, como a nível comunitário. A inserção, no sítio Internet da autoridade 
nacional competente, de uma ligação à base de dados Eudrapharm contribuiria para 
sensibilizar o público para a existência desta base de dados comunitária, que proporciona 
um amplo espectro de funcionalidades e de instrumentos de pesquisa.

Alteração 221
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros disponibilizam, 
no sítio Internet das autoridades 
nacionais competentes, a versão aprovada 
e actualizada do resumo das 
características do produto, da rotulagem e 
do folheto informativo do medicamento, 
assim como a versão do relatório de 
avaliação acessível ao público e, se for o 
caso, do respectivo resumo.
Nos sítios Internet relevantes das 
autoridades nacionais competentes 
figurará uma ligação para o sítio Internet 
da Eudrapharm.  

Or. en

Justificação

Cumpre definir com clareza as obrigações das autoridades competentes.
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Alteração 222
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros disponibilizam, 
no sítio Internet das autoridades 
nacionais competentes, a versão aprovada 
e actualizada do resumo das 
características do produto, da rotulagem e 
do folheto informativo do medicamento, 
assim como a versão do relatório de 
avaliação acessível ao público e, se for o 
caso, do respectivo resumo. No sítio 
Internet das autoridades nacionais 
competentes figurará uma ligação para o 
sítio Internet da Eudrapharm.  

Or. en

Justificação

A legislação em vigor já impõe aos Estados-Membros que disponibilizem esta informação. 
Contudo, importa clarificar tal obrigação e assegurar que os consumidores possam ter 
acesso à informação através da Internet.

Alteração 223
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O resumo dos relatórios públicos 
europeus de avaliação, referido no artigo 
13.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004,  
enumera as outras opções terapêuticas 
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disponíveis e indica se o novo 
medicamento se reveste de vantagens 
tangíveis, em termos terapêuticos.  

Or. en

Justificação

Só informação fidedigna e de natureza comparativa pode habilitar os doentes a efectuarem 
opções com conhecimento de causa. Certos resumos de características do produto e folhetos 
informativos já contêm informação de natureza comparativa. Esta forma de agir deveria ser 
generalizada e as informações apresentadas na mesma secção dos resumos dos relatórios de 
avaliação pública europeia.   Por exemplo, na secção "Porque é que este medicamento foi 
aprovado?", haveria que enumerar as outras opções terapêuticas disponíveis e indicar se o 
novo medicamento se reveste de vantagens tangíveis, em termos terapêuticos ("valor 
terapêutico acrescentado", na óptica da eficácia, da segurança ou do conforto).  

Alteração 224
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O resumo dos relatórios públicos 
europeus de avaliação, referido no artigo 
13.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004,  
enumera as outras opções terapêuticas 
disponíveis e indica se o novo 
medicamento se reveste de vantagens 
tangíveis, em termos terapêuticos.  

Or. en

Justificação

Só informação fidedigna e de natureza comparativa pode habilitar os doentes a efectuarem 
opções com conhecimento de causa. Certos resumos de características do produto e folhetos 
informativos já contêm informação de natureza comparativa. Esta forma de agir deveria ser 
generalizada e as informações apresentadas na mesma secção dos resumos dos relatórios de 
avaliação pública europeia.   Por exemplo, na secção "Porque é que este medicamento foi 
aprovado?", haveria que enumerar as outras opções terapêuticas disponíveis e indicar se o 
novo medicamento se reveste de vantagens tangíveis, em termos terapêuticos ("valor 
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terapêutico acrescentado", na óptica da eficácia, da segurança ou do conforto).  

Alteração 225
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O resumo dos relatórios públicos 
europeus de avaliação, referido no artigo 
13.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
terá uma hiperligação para os estudos 
correspondentes que figuram na base de 
dados sobre os ensaios clínicos, referida 
no artigo 11.º da Directiva 2001/20/CE (a 
seguir designada "a base de dados 
EudraCT ").   

Or. en

Justificação

A ligação à base de dados EudraCT viria facilitar o acesso às conclusões dos estudos 
científicos,  as quais são fundamentais para elaborar e entender informação fidedigna.

Alteração 226
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-E – nº 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 100º-E, é aditado o seguinte 
número:
1-C. O resumo dos relatórios públicos 
europeus de avaliação, referido no artigo 
13.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
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terá uma hiperligação para os estudos 
correspondentes que figuram na base de 
dados sobre os ensaios clínicos, referida 
no artigo 11.º da Directiva 2001/20/CE (a 
seguir designada "a base de dados 
EudraCT ").   

Or. en

Justificação

A ligação à base de dados EudraCT viria facilitar o acesso às conclusões dos estudos 
científicos,  as quais são fundamentais para elaborar e entender informação fidedigna.

Alteração 227
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os pedidos de informação sobre um 
medicamento sujeito a receita médica 
dirigidos ao titular da autorização de 
introdução no mercado por um elemento 
do público possa ser redigido em qualquer 
uma das línguas oficiais da Comunidade 
que seja língua oficial dos Estados-
Membros em que o medicamento é 
autorizado. A resposta deve ser redigida na 
mesma língua em que foi formulado o 
pedido.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os pedidos de informação sobre um 
medicamento sujeito a receita médica 
dirigidos ao titular da autorização de 
introdução no mercado por um elemento 
do público possa ser redigido em qualquer 
uma das línguas oficiais da Comunidade 
que seja língua oficial dos Estados-
Membros em que o medicamento é 
autorizado. A resposta deve ser redigida na 
mesma língua em que foi formulado o 
pedido. O titular da autorização de 
introdução no mercado conservará o 
pedido e a resposta durante o período de 
dez anos, a contar da apresentação do 
pedido. O pedido e a resposta serão 
colocados à disposição das autoridades 
competentes, se estas o requererem.   

Or. en
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Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem conservar e disponibilizar as 
questões levantadas pelo público, assim como as respostas, de modo a possibilitar a 
execução de controlos pelas autoridades competentes, se estas os requererem. 

Alteração 228
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os pedidos de informação sobre um 
medicamento sujeito a receita médica 
dirigidos ao titular da autorização de 
introdução no mercado por um elemento 
do público possa ser redigido em qualquer 
uma das línguas oficiais da Comunidade 
que seja língua oficial dos Estados-
Membros em que o medicamento é 
autorizado. A resposta deve ser redigida na 
mesma língua em que foi formulado o 
pedido.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os pedidos de informação sobre um 
medicamento sujeito a receita médica 
dirigidos ao titular da autorização de 
introdução no mercado por um elemento 
do público possa ser redigido em qualquer 
uma das línguas oficiais da Comunidade 
que seja língua oficial dos Estados-
Membros em que o medicamento é 
autorizado. A resposta deve ser redigida na 
mesma língua em que foi formulado o 
pedido. As respostas serão conservadas 
para eventuais inspecções das autoridades 
nacionais competentes. 

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem conservar as respostas, de 
modo a facilitar eventuais controlos pelas autoridades nacionais competentes. 

Alteração 229
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-F – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, sem por 
isso criar um ónus desproporcionado para 
o titular em questão, adoptar as medidas 
necessárias para assegurar que a 
informação fornecida pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado
em conformidade com o presente título 
esteja acessível a pessoas com deficiência.

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
informação fornecida em conformidade 
com o presente título esteja acessível a 
pessoas com deficiência

Or. en

Alteração 230
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, sem por 
isso criar um ónus desproporcionado para 
o titular em questão, adoptar as medidas 
necessárias para assegurar que a 
informação fornecida pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado
em conformidade com o presente título 
esteja acessível a pessoas com deficiência.

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
informação fornecida em conformidade 
com o presente título esteja acessível a 
pessoas com deficiência

Or. en

Justificação

É da responsabilidade dos Estados-Membros garantir que as pessoas com deficiência têm 
acesso a informações importantes no domínio da saúde.  
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Alteração 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam instituídos métodos adequados 
e eficazes de controlo, a fim de evitar
quaisquer práticas abusivas sempre que 
seja difundida, ao público em geral ou a 
elementos desse público, informação sobre 
os medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam evitadas quaisquer práticas 
abusivas, garantindo que somente os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado possam fornecer informação e 
que a informação que prestem seja 
exclusivamente a que tenha sido aprovada 
pelas autoridades competentes sobre 
medicamentos autorizados, sujeitos a 
receita médica, na forma adoptada para 
difusão ao público em geral ou a elementos 
desse público.  Em derrogação a este 
preceito, os Estados-Membros podem 
continuar a utilizar os mecanismos de 
controlo aplicados antes de 31 de 
Dezembro de 2008. Cabe à Comissão 
verificar e aprovar estes sistemas.

Or. en

Alteração 232
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam instituídos métodos adequados e 
eficazes de controlo, a fim de evitar 
quaisquer práticas abusivas sempre que 
seja difundida, ao público em geral ou a 
elementos desse público, informação sobre 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam instituídos métodos adequados e 
eficazes de controlo, a fim de evitar 
quaisquer práticas abusivas sempre que 
sejam disponibilizadas, ao público em 
geral ou a elementos desse público, 
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os medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

comunicações sobre os medicamentos 
autorizados, sujeitos a receita médica, pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado.

Or. en

Justificação

As medidas que, nos Estados Unidos, visavam o controlo a posteriori da publicidade directa 
junto do consumidor e, na Europa, o controlo da publicidade directa junto do prescritor de 
medicamentos não tiveram qualquer efeito. As “instâncias regulamentares” tendem a 
detectar as violações demasiado tarde, amiúde quando o dano já ocorreu, e não lhes é fácil 
impor sanções. Medidas como a "auto-regulação" ou a "co-regulação", ainda que baseadas 
num "código de boa conduta", não são de molde a preservar fidedignamente a independência 
da supervisão.   

Alteração 233
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam instituídos métodos adequados e 
eficazes de controlo, a fim de evitar 
quaisquer práticas abusivas sempre que 
seja difundida, ao público em geral ou a 
elementos desse público, informação sobre 
os medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica pelo titular da autorização 
de introdução no mercado.

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que sejam instituídos 
métodos adequados e eficazes de controlo, 
a fim de evitar quaisquer práticas abusivas 
sempre que seja difundida, ao público em 
geral ou a elementos desse público, 
informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado.

Or. en

Justificação

Atendendo aos desafios com que certos Estados-Membros se deparam na definição e 
aplicação de um sistema adequado de supervisão, importa que a Comissão Europeia 
desempenhe uma função de apoio mais consistente no quadro da supervisão.  
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Alteração 234
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

 Esses métodos devem basear-se no 
controlo da informação antes da sua 
difusão, excepto nos seguintes casos:

 Esses métodos devem basear-se no 
controlo das comunicações antes da sua 
difusão, excepto nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

As medidas que, nos Estados Unidos, visavam o controlo a posteriori da publicidade directa 
junto do consumidor e, na Europa, o controlo da publicidade directa junto do prescritor de 
medicamentos não tiveram qualquer efeito. As “instâncias regulamentares” tendem a 
detectar as violações demasiado tarde, amiúde quando o dano já ocorreu, e não lhes é fácil 
impor sanções. Medidas como a "auto-regulação" ou a "co-regulação", ainda que baseadas 
num "código de boa conduta", não são de molde a preservar fidedignamente a independência 
da supervisão.   

Alteração 235
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Se o conteúdo da informação em causa
já tiver sido aprovado pelas autoridades 
competentes; ou

- Se os documentos em causa já tiverem 
sido aprovados pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Não é necessário controlar as informações disponíveis, sempre que estejam em causa 
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documentos já aprovados pelas autoridades competentes. 

Alteração 236
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Se for garantido um nível equivalente de 
controlo adequado e eficaz através de um 
mecanismo diferente.

Suprimido

Or. en

Justificação

A autorização prévia constitui o único meio aceitável de controlo.

Alteração 237
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Se for garantido um nível equivalente de 
controlo adequado e eficaz através de um 
mecanismo diferente.

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas que, nos Estados Unidos, visavam o controlo a posteriori da publicidade directa 
junto do consumidor e, na Europa, o controlo da publicidade directa junto do prescritor de 
medicamentos não tiveram qualquer efeito. As “instâncias regulamentares” tendem a 
detectar as violações demasiado tarde, amiúde quando o dano já ocorreu, e não lhes é fácil 
impor sanções. Medidas como a "auto-regulação" ou a "co-regulação", ainda que baseadas 



AM\817858PT.doc 149/194 PE441.215v02-00

PT

num "código de boa conduta", não são de molde a preservar fidedignamente a independência 
da supervisão.   

Alteração 238
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Se for garantido um nível equivalente de 
controlo adequado e eficaz através de um 
mecanismo diferente.

- Se for garantido um nível equivalente de 
controlo adequado, independente da 
indústria e eficaz, através de um 
mecanismo diferente.

Or. en

Justificação

Dado que se encontram em causa medicamentos sujeitos a receita médica e, por conseguinte, 
informação altamente sensível, há que garantir que os organismos reguladores não possam 
sofrer qualquer influência por parte do titular da autorização de introdução no mercado.   

Alteração 239
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
auto-regulação ou de co-regulação, ou o 
recurso a tais organismos, se nos Estados-
Membros em causa, para além dos 
procedimentos de ordem judicial ou 
administrativa disponíveis, for também 

Suprimido
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possível recorrer a esses organismos.

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros consideram que um sistema voluntário de controlo da informação 
por órgãos de auto-regulamentação ou de co-regulação é demasiado fraco.  No entanto, 
alguns Estados-Membros aplicam sistemas de auto-regulação.  A sua eficácia e fiabilidade 
depende acentuadamente das concepções culturais e jurídicas de uma sociedade, razão pela 
qual não devem ser regulamentados para todos os Estados-Membros. 

Alteração 240
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
auto-regulação ou de co-regulação, ou o 
recurso a tais organismos, se nos Estados-
Membros em causa, para além dos 
procedimentos de ordem judicial ou 
administrativa disponíveis, for também 
possível recorrer a esses organismos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A autorização prévia constitui o único meio aceitável de controlo.

Alteração 241
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
auto-regulação ou de co-regulação, ou o 
recurso a tais organismos, se nos Estados-
Membros em causa, para além dos 
procedimentos de ordem judicial ou 
administrativa disponíveis, for também 
possível recorrer a esses organismos.

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas que, nos Estados Unidos, visavam o controlo a posteriori da publicidade directa 
junto do consumidor e, na Europa, o controlo da publicidade directa junto do prescritor de 
medicamentos não tiveram qualquer efeito. As “instâncias regulamentares” tendem a 
detectar as violações demasiado tarde, amiúde quando o dano já ocorreu, e não lhes é fácil 
impor sanções. Medidas como a "auto-regulação" ou a "co-regulação", ainda que baseadas 
num "código de boa conduta", não são de molde a preservar fidedignamente a independência 
da supervisão.   

Alteração 242
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
auto-regulação ou de co-regulação, ou o 
recurso a tais organismos, se nos Estados-
Membros em causa, para além dos 
procedimentos de ordem judicial ou 
administrativa disponíveis, for também 
possível recorrer a esses organismos.

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
co-regulação, ou o recurso a tais 
organismos, se nos Estados-Membros em 
causa, para além dos procedimentos de 
ordem judicial ou administrativa 
disponíveis, for também possível recorrer a 
esses organismos.

Or. en
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Justificação

É necessário dispor de um sistema de controlo apropriado no intuito de evitar desvios de 
informação. A auto-regulação não aparenta ser um instrumento suficientemente coercivo 
para alcançar este objectivo.

Alteração 243
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
auto-regulação ou de co-regulação, ou o 
recurso a tais organismos, se nos Estados-
Membros em causa, para além dos 
procedimentos de ordem judicial ou 
administrativa disponíveis, for também 
possível recorrer a esses organismos.

Os referidos métodos podem incluir um 
controlo voluntário da informação sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
co-regulação, ou o recurso a tais 
organismos, se nos Estados-Membros em 
causa, para além dos procedimentos de 
ordem judicial ou administrativa 
disponíveis, for também possível recorrer a 
esses organismos.

Or. en

Justificação

A auto-regulação não é um instrumento adequado para assegurar o nível mais elevado de 
defesa do consumidor. 

Alteração 244
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Após consulta dos Estados-Membros, a 
Comissão deve elaborar orientações 

Suprimido
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relativas à informação autorizada ao 
abrigo do presente título e que incluam 
um código de conduta para os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
que divulguem informação sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica ao público em geral ou a 
elementos desse público. A Comissão deve 
elaborar tais orientações aquando da 
entrada em vigor da presente directiva e 
actualizá-las regularmente com base na 
experiência adquirida.

Or. en

Justificação

Este número poderia ser interpretado como implicando um vazio jurídico ou, por esta razão, 
dar azo a uma utilização abusiva.  Comporta, no mínimo, o risco de não serem aplicadas as 
disposições do artigo 100.º-B. 

Alteração 245
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Após consulta dos Estados-Membros, a 
Comissão deve elaborar orientações 
relativas à informação autorizada ao 
abrigo do presente título e que incluam um 
código de conduta para os titulares de 
autorizações de introdução no mercado que 
divulguem informação sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica ao público em geral ou a
elementos desse público. A Comissão deve 
elaborar tais orientações aquando da 
entrada em vigor da presente directiva e 
actualizá-las regularmente com base na 
experiência adquirida.

Após consulta dos Estados-Membros, de 
organizações de pacientes e 
consumidores, de organismos da 
segurança social, assim como dos 
profissionais da saúde, a Comissão deve 
elaborar orientações relativas às 
comunicações autorizadas ao abrigo do 
presente título, à elaboração das bulas, à 
publicação dos resultados dos ensaios 
clínicos e às práticas promocionais 
visando os prescritores que incluam um 
código de conduta vinculativo e sanções 
dissuasoras para os titulares de 
autorizações de introdução no mercado que 
não respeitem o código de conduta.     As 
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orientações devem ainda conter 
disposições que garantam que elementos  
do público possam apresentar queixa às 
autoridades competentes relativamente a 
práticas enganadoras no âmbito da 
disponibilização de informação. A 
Comissão deve elaborar tais orientações 
aquando da entrada em vigor da presente 
directiva e actualizá-las regularmente com 
base na experiência adquirida.

Or. en

Justificação

Uma vez que a informação se destina ao público em  geral, as organizações de pacientes e 
consumidores têm de ser envolvidas no processo de elaboração das orientações. A 
perspectiva dos profissionais de saúde é igualmente crucial, atendendo a que estes devem 
continuar a ser, para os doentes, a principal fonte de informação sobre os medicamentos 
prescritos.

Alteração 246
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Após consulta dos Estados-Membros, a 
Comissão deve elaborar orientações 
relativas à informação autorizada ao abrigo 
do presente título e que incluam um código 
de conduta para os titulares de autorizações 
de introdução no mercado que divulguem 
informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. A Comissão deve elaborar tais 
orientações aquando da entrada em vigor 
da presente directiva e actualizá-las 
regularmente com base na experiência 
adquirida.

Após consulta dos Estados-Membros e de 
outras partes interessadas, a Comissão 
deve elaborar orientações relativas à 
informação autorizada ao abrigo do 
presente título e que incluam um código de 
conduta vinculativo para os titulares de 
autorizações de introdução no mercado que 
divulguem informação sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica ao público em geral ou a 
elementos desse público. A Comissão deve 
elaborar tais orientações aquando da 
entrada em vigor da presente directiva e 
actualizá-las regularmente com base na 
experiência adquirida.
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Or. en

Justificação

Outras partes interessadas, como pacientes, profissionais de saúde e a indústria, devem ser 
consultadas durante a elaboração do código e das orientações. A fim de assegurar que os 
titulares de autorizações de introdução no mercado observem as normas estipuladas pela 
Comissão no código de conduta, importa especificar que estas regras devem ser obrigatórias 
e não facultativas.

Alteração 247
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, 
antes de as disponibilizar ao público em 
geral. Se o sítio Internet não utilizar um 
código de país de domínio de topo, o titular 
da autorização de introdução no mercado 
deve seleccionar o Estado-Membro de 
registo.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registem os sítios 
Internet por eles controlados que se 
dirijam especificamente a cidadãos de um 
ou mais Estados-Membros e contenham 
informações sobre medicamentos sujeitos 
a receita médica abrangidos pelo presente 
título, antes de as disponibilizar ao público 
em geral. Se o sítio Internet não utilizar um 
código de país de domínio de topo, o titular 
da autorização de introdução no mercado 
deve seleccionar o Estado-Membro de 
registo.

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária porque a presente directiva apenas contempla sítios Internet 
que estão sob o controlo do titular da autorização de introdução no mercado e que se 
destinam a cidadãos da UE. Não abrange sítios Internet dirigidos para o exterior da UE nem 
os que visam uma audiência global, independentemente de a informação ter sido gerada na 
UE ou de o servidor estar aí sedeado.  Por outro lado, também não inclui sítios de empresas 
que contenham informação empresarial, nomeadamente dados números relativos às vendas 
de medicamentos e outras informações comerciais relacionadas com os seus produtos.
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Alteração 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
seleccionar o Estado-Membro de registo.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações 
oficialmente aprovadas sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
seleccionar o Estado-Membro de registo.

Or. en

Alteração 249
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após o registo do sítio Internet, a 
informação sobre medicamentos nele 
contida pode ser divulgada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado 
noutros sítios Internet em toda a 
Comunidade, se os conteúdos forem 

Suprimido
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idênticos.

Or. en

Justificação

É importante, no intuito de permitir a supervisão e por uma questão de fiabilidade, que a 
informação seja exclusivamente facultada no sítio Internet registado.    Não é realista crer na 
possibilidade de uma supervisão eficaz se as informações forem veiculadas em sítios Internet 
que não aquele que foi registado, sobretudo se a informação for traduzida de outra língua.    
As autoridades competentes nunca ficarão habilitadas a exercer a supervisão  que se impõe 
por força do presente preceito.

Alteração 250
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após o registo do sítio Internet, a 
informação sobre medicamentos nele 
contida pode ser divulgada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado 
noutros sítios Internet em toda a 
Comunidade, se os conteúdos forem 
idênticos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Por razões de fiabilidade, e no intuito de permitir uma supervisão adequada, a informação 
deveria ser seja exclusivamente facultada em sítios Internet registados.   Não é realista crer 
na possibilidade de uma supervisão eficaz se as informações forem veiculadas em sítios 
Internet que não aquele que foi registado, sobretudo se a informação for traduzida de outra 
língua.    As autoridades competentes nunca ficarão habilitadas a exercer a supervisão  que 
se impõe por força do presente preceito.
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Alteração 251
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após o registo do sítio Internet, a 
informação sobre medicamentos nele 
contida pode ser divulgada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado 
noutros sítios Internet em toda a 
Comunidade, se os conteúdos forem 
idênticos.

Após o registo do sítio Internet, a 
informação sobre medicamentos nele 
contida pode ser divulgada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado 
noutros sítios Internet registados pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, em conformidade com o 
disposto no primeiro parágrafo, em toda a 
Comunidade, se os conteúdos forem 
idênticos. Esses sítios Internet estarão 
ligados ao sítio Internet criado  pela 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de 
Novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano.

Or. en

Justificação

Os dois sítios Internet, designadamente o que foi criado pelo titular da autorização de 
introdução no mercado e aquele que foi instituído pela Directiva relativa aos medicamentos 
falsificados, deveriam ser ligados entre si, de modo a que o público em geral compreenda que 
a informação é verdadeira e que nem o sítio Internet, nem o seu conteúdo, são enganosos.

Alteração 252
Linda Mcavan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após o registo do sítio Internet, a Após o registo no sítio Internet, quaisquer 
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informação sobre medicamentos nele 
contida pode ser divulgada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado 
noutros sítios Internet em toda a 
Comunidade, se os conteúdos forem 
idênticos.

alterações dos conteúdos relativos aos
medicamentos sujeitos a receita médica 
serão alvo de controlo, em conformidade 
com o n.º 3.

Or. en

Alteração 253
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após o registo no sítio Internet, quaisquer 
alterações dos conteúdos relativos aos
medicamentos sujeitos a receita médica 
serão alvo de controlo, em conformidade 
com o n.º 3.

Or. en

Justificação

Se forem efectuadas alterações nos conteúdos de um sítio Internet, devem ser controladas 
pelo Estado-Membro onde o sítio Internet foi registado.

Alteração 254
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Após o registo no sítio Internet, quaisquer 
alterações dos conteúdos relativos aos 
medicamentos sujeitos a receita médica 
serão alvo de controlo, em conformidade 
com o n.º 3.

Or. en

Justificação

Se forem efectuadas alterações nos conteúdos de um sítio Internet,  devem ser controladas 
pelo Estado-Membro onde o sítio Internet foi registado.

Alteração 255
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após o registo no sítio Internet, quaisquer 
alterações dos conteúdos relativos aos 
medicamentos sujeitos a receita médica 
serão alvo de controlo, em conformidade 
com o n.º 3.

Or. en

Justificação

Se forem efectuadas alterações nos conteúdos de um sítio Internet, devem ser controladas 
pelo Estado-Membro onde o sítio Internet foi registado.

Alteração 256
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
conter hiperligações a outros sítios 
Internet do titular de autorizações de 
introdução no mercado, excepto se estes 
últimos tiverem também sido registados 
em conformidade com estas mesmas 
disposições. Esses sítios Internet devem 
identificar a autoridade competente que 
concedeu a autorização de introdução no 
mercado e o seu endereço Internet.

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não devem existir igualmente materiais de 
difusão de vídeo.

Sem prejuízo desta proibição, os sítios 
Internet registados em conformidade com 
o n.° 1 podem fornecer conteúdos em 
vídeo, sempre que estes se destinem a 
promover a utilização segura e eficaz dos 
medicamentos em geral, e desde que não 
contenham qualquer publicidade em 
benefício dos produtos. O cumprimento 
destas duas condições deve ser objecto de 
controlo, em conformidade com o artigo 
100.°-G.

Or. en

Justificação

Os conteúdos em vídeo, à excepção dos vídeos promocionais, podem trazer um valor 
acrescentado quando mostram a utilização correcta de diferentes medicamentos ou 
dispositivos médicos, tais como inaladores. Esses materiais videográficos devem ser objecto 
de controlo nos termos do artigo 100.°-G, por forma a garantir que são absolutamente 
neutros e que não contêm qualquer informação promocional relativa a um dado produto.

Alteração 257
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
conter hiperligações a outros sítios Internet 
do titular de autorizações de introdução 
no mercado, excepto se estes últimos 
tiverem também sido registados em 
conformidade com estas mesmas 
disposições. Esses sítios Internet devem 
identificar a autoridade competente que 
concedeu a autorização de introdução no 
mercado e o seu endereço Internet.

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
conter hiperligações a outros sítios 
Internet, excluindo os sítios Internet das 
autoridades competentes, excepto se estes 
últimos tiverem também sido registados em 
conformidade com estas mesmas 
disposições. Esses sítios Internet devem 
identificar a autoridade competente que 
concedeu a autorização de introdução no 
mercado e o seu endereço Internet.

Or. en

Justificação

Importa evitar não só hiperligações a qualquer outro sítio Internet do titular de autorização 
de introdução no mercado (por exemplo, sítios dos EUA), como também a sítios Internet de 
terceiros.   

Alteração 258
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
conter hiperligações a outros sítios Internet 
do titular de autorizações de introdução 
no mercado, excepto se estes últimos 
tiverem também sido registados em 
conformidade com estas mesmas 
disposições. Esses sítios Internet devem 
identificar a autoridade competente que 
concedeu a autorização de introdução no 
mercado e o seu endereço Internet.

2. Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
conter hiperligações a outros sítios 
Internet, excepto se estes últimos tiverem 
também sido registados em conformidade 
com estas mesmas disposições. Esses sítios 
Internet devem identificar a autoridade 
competente que concedeu a autorização de 
introdução no mercado e o seu endereço 
Internet.

Or. en
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Justificação

Importa evitar não só hiperligações a qualquer outro sítio Internet do titular de autorização 
de introdução no mercado (por exemplo, sítios dos EUA), como também a sítios Internet de 
terceiros.    O facto de se indicar que o sítio Internet está registado e é supervisionado pode 
induzir os leitores a pensarem que os outros sítios com os quais são estabelecidas 
hiperligações também se encontram subordinados às mesmas condições.  

Alteração 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso sem o 
seu consentimento prévio e explícito, nem 
a publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Os 
sítios Internet podem fornecer conteúdos 
em vídeo, se tal for útil para uma 
utilização segura e eficaz do 
medicamento. Os conteúdos em vídeo 
reflectirão exclusivamente a bula, o 
resumo das características e a caixa 
informativa, e apresentarão conselhos 
para utilização segura e eficaz do 
medicamento.  Os conteúdos em vídeo 
serão aprovados pelas autoridades antes 
de serem publicados.

Or. en
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Alteração 260
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não devem existir também Web-TV, 
registos em áudio (podcast), "streaming" 
de vídeo nem outras formas de 
transmissão digital de informações que 
não sejam expressamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva.

Or. en

Justificação

No que respeita às informações digitais, a proposta deveria ter em conta todas as novas 
tecnologias da comunicação possíveis e garantir que são abrangidas.  

Alteração 261
Nessa Childers

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
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geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

geral ou a elementos desse público. Nos 
sítios Internet em causa não deverá ser 
efectuada a difusão em vídeo de 
informações relativas às características 
ou à utilização do medicamento. 

Or. en

Justificação

As pessoas que acedem aos sítios Internet não serão identificadas, porquanto, se assim não 
fosse, se arriscariam a ser alvo de informações não solicitadas, difundidas pela indústria 
farmacêutica.  A utilização correcta de um medicamento sujeito a receita médica será 
demonstrada, quer pelo médico que o prescreve, quer pelo farmacêutico ou qualquer outro 
profissional da saúde que mantenha uma relação pessoal com o paciente e não através de um 
filme na Internet. A expressão "Web-TV" é demasiado vaga, razão pela qual é mais seguro 
defini-la com maior clareza.

Alteração 262
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

 Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de conteúdos não solicitados, 
distribuídos ao público em geral ou a 
elementos desse público. Os sítios Internet 
podem fornecer conteúdos em vídeo, se tal 
for útil para uma utilização segura e 
eficaz do medicamento.

Or. en

Justificação

É suprimida a expressão "sem o seu consentimento prévio e explícito", porquanto todas as 
informações relativas aos utentes devem permanecer absolutamente confidenciais. 
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Alteração 263
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não devem existir também Web-TV, rádio 
por Internet, ficheiros áudio (podcast), 
"streaming" de vídeo, nem outras formas 
de transmissão digital de informações que 
não sejam expressamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva.

Or. en

Justificação

A legislação deve garantir que seja exclusivamente utilizada a transmissão digital.

Alteração 264
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
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distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV, nem 
material de difusão de vídeo.

Or. en

Justificação

Quando a informação é difundida através da televisão, da Web-TV, da rádio ou de 
publicações relacionadas com a saúde, os pacientes não estão protegidos contra essa 
informação não solicitada, pelo que este tipo de divulgação não deve ser autorizado. A 
difusão de vídeos em sítios Internet pode prestar-se à prática de publicidade dissimulada, 
razão pela qual não deve ser consentida. 

Alteração 265
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV, nem 
material de difusão de vídeo.

Or. en

Justificação

Quando a informação é difundida através da televisão, da Web-TV, da rádio ou de 
publicações relacionadas com a saúde, os pacientes não estão protegidos contra essa 
informação não solicitada, pelo que este tipo de divulgação não deve ser autorizado. A 
difusão de vídeos em sítios Internet pode prestar-se à prática de publicidade dissimulada, 
razão pela qual não deve ser consentida. 
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Alteração 266
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV, nem 
ficheiros áudio (podcast) ou quaisquer 
outras informações transmitidas em 
formato de vídeo.  

Or. fr

Alteração 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os sítios Internet registados conterão 
uma advertência no topo de cada página 
Internet que alerte o público para o facto 
de a informação aí contida ser redigida 
por um titular nominal da autorização de 
introdução no mercado. Será igualmente 
incluída nessa advertência uma 
hiperligação à base de dados 
EudraPharm relativa a medicamentos.

Or. en
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Justificação

Os utilizadores de sítios Internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica têm de ser claramente informados de que essa informação foi redigida pelo titular da 
autorização de introdução no mercado. A ligação para a base de dados Eudrapharm 
assegurará que os utilizadores tenham acesso fácil e directo a informações comparáveis 
sobre medicamentos sujeitos a receita médica, prestadas por uma fonte não comercial, 
garantindo deste modo uma maior transparência.

Alteração 268
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Após o registo no sítio Internet, 
qualquer alteração dos conteúdos 
relativos aos medicamentos sujeitos a 
receita médica serão alvo de controlo, em 
conformidade com o n.º 3. Essas 
alterações não obrigarão a novo registo 
do sítio Internet.

Or. en

Justificação

Se forem efectuadas alterações nos conteúdos de um sítio Internet, elas devem ser 
controladas pelo Estado-Membro onde o sítio Internet foi registado. Para evitar burocracia 
desnecessária, não deve ser exigido um segundo registo.

Alteração 269
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O titular da autorização de introdução 
no mercado transmitirá, para aprovação 
prévia, os novos conteúdos e as alterações 
efectuadas, a que se refere o n.º 1, às 
autoridades competentes do Estado-
Membro onde o sítio Internet tenha sido 
registado, antes de os disponibilizar no seu 
sítio Internet.  
O titular da autorização de introdução no 
mercado é inteiramente responsável por 
todas as informações que difunde junto 
do público em geral. 

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem ser obrigados a submeterem os 
novos conteúdos e as alterações que efectuem à apreciação das autoridades competentes.  
Cumpre indicar claramente que as empresas são responsáveis por todas as informações que 
facultem ao público em geral.

Alteração 270
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O titular da autorização de introdução 
no mercado transmitirá, para aprovação 
prévia, os novos conteúdos e as alterações 
efectuadas às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o sítio Internet tenha 
sido registado, antes de os disponibilizar 
no seu sítio Internet.  

Or. en
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Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem ser obrigados a submeterem os 
novos conteúdos e as alterações que efectuem à apreciação das autoridades competentes. 

Alteração 271
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos relativos a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
disponíveis nesse mesmo sítio.

Or. en

Justificação

Este esclarecimento é importante, uma vez que grande parte dos conteúdos do sítio Internet 
pode não estar relacionada com medicamentos sujeitos a receita médica.

Alteração 272
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio. O titular da autorização de 
introdução no mercado é inteiramente 
responsável por todas as informações que 
difunde junto do público em geral. 
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Or. en

Justificação

Não é realista esperar que as autoridades competentes controlem em permanência todos os 
sítios Internet registados, nem todas as alterações informativas que sejam efectuadas. É, pois, 
fundamental referir especificamente a responsabilidade das empresas e assegurar que lhes 
sejam assacadas responsabilidades pelas informações que prestam ao público em geral. Este 
princípio aplica-se a todas as empresas de todos os sectores, não devendo as empresas 
farmacêuticas ficar excluídas.

Alteração 273
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O titular da autorização de introdução 
no mercado transmitirá, para aprovação 
prévia, os novos conteúdos e as alterações 
efectuadas às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o sítio Internet tenha 
sido registado, antes de disponibilizar no 
seu sítio Internet o controlo dos conteúdos 
ou as alterações introduzidas.  

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações de introdução no mercado devem ser obrigados a submeterem os 
novos conteúdos e as alterações que efectuem à apreciação das autoridades competentes. 

Alteração 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 4 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

(a) Se um Estado-Membro tiver razões 
para duvidar da correcção da tradução das 
informações reproduzidas, pode solicitar ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a apresentação de uma tradução 
acreditada da informação difundida nesse 
sítio Internet registado junto da autoridade 
competente de outro Estado-Membro.

(a) Se um Estado-Membro tiver razões 
para duvidar da correcção da tradução das 
informações reproduzidas, pode solicitar ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a apresentação de uma tradução 
acreditada da informação oficialmente 
aprovada, difundida nesse sítio Internet 
registado junto da autoridade competente 
de outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se um Estado-Membro tiver razões 
para duvidar da conformidade das 
informações reproduzidas num sítio 
Internet registado junto da autoridade 
competente de outro Estado-Membro com 
o disposto no presente título, deve informar 
o Estado-Membro em questão das razões 
das suas dúvidas. Os Estados-Membros em 
causa devem envidar esforços para chegar 
a acordo sobre as medidas a adoptar. Caso 
não seja possível chegar a acordo no prazo 
de dois meses, o caso será remetido para o 
Comité Farmacêutico, instituído pela 
Decisão 75/320/CEE. As medidas 
eventualmente necessárias só poderão ser 
adoptadas após ter sido emitido um parecer 
pelo referido comité. Os Estados-Membros 
devem respeitar os pareceres emitidos pelo 
Comité Farmacêutico, devendo informá-lo 
do modo como esse parecer foi tomado em 
consideração.

(b) Se um Estado-Membro tiver razões 
para duvidar da conformidade das 
informações oficialmente aprovadas,
reproduzidas num sítio Internet registado 
junto da autoridade competente de outro 
Estado-Membro, com o disposto no 
presente título, deve informar o Estado-
Membro em questão das razões das suas 
dúvidas. Os Estados-Membros em causa 
devem envidar esforços para chegar a 
acordo sobre as medidas a adoptar. Caso 
não seja possível chegar a acordo no prazo 
de dois meses, o caso será remetido para o 
Comité Farmacêutico, instituído pela 
Decisão 75/320/CEE. As medidas 
eventualmente necessárias só poderão ser 
adoptadas após ter sido emitido um parecer 
pelo referido comité. Os Estados-Membros 
devem respeitar os pareceres emitidos pelo 
Comité Farmacêutico, devendo informá-lo 
do modo como esse parecer foi tomado em 
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consideração.

Or. en

Alteração 276
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 4-A

Texto da Comissão Alteração

4-A. 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:
a). Os folhetos informativos dos 
medicamentos disponíveis no mercado 
nacional, pelo menos na língua do país;  
b) O resumo das características do 
produto;
c) Os relatórios de avaliação, 
conjuntamente com os relatórios 
periódicos de segurança actualizados, 
apresentados pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado às 
autoridades sanitárias;
d) Descrições detalhadas dos sistemas de 
gestão dos riscos e protocolos 
pormenorizados para os estudos pós-
autorização para medicamentos 
autorizados em conformidade com a 
presente directiva;
e) A lista de medicamentos sob 
fiscalização intensiva, referida no artigo 
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23.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004;
f) 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.
g) As ordens do dia das reuniões do 
Comité de Farmacovigilância e as actas 
dessas reuniões, acompanhadas das 
decisões adoptadas, bem como de 
precisões e explicações sobre os 
resultados das votações, incluindo as 
opiniões minoritárias;
h) 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

Justificação

A publicação na Internet garante que os pacientes e o público em geral tenham acesso às 
bulas e aos resumos das características dos produtos ao longo de 24 horas e durante todos os 
dias da semana, na sua língua materna e, inclusivamente, a partir do estrangeiro.    Cada 
Estado-Membro deveria dispor de um portal ligado à sua agência nacional de medicamentos 
que facultasse informações de qualidade sobre medicamentos ao grande público.   O portal 
Web deveria incluir um espaço dedicado a toda a informação relacionada com as questões de 
segurança e farmacovigilância.

Alteração 277
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 100-H – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados-Membros exigem dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado com sítios Internet registados em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 4 
que incluam uma advertência no topo de 
cada página Internet com a finalidade de 
informar o público de que a informação 
contida na página foi elaborada pelo 
titular da autorização e está, por 
conseguinte, sujeita a controlo, no intuito 
de obstar a todas as formas de publicidade  
a medicamentos sujeitos a receita médica.   
A declaração deve identificar a autoridade 
nacional competente que controla o sítio 
Internet em causa. Deve igualmente 
especificar que o facto de o sítio Internet 
ser controlado não significa 
necessariamente que toda a informação 
nele contida tenha sido submetida a 
aprovação prévia e incluir uma 
hiperligação à base de dados 
EudraPharm, com indicação de que nesta 
última está disponível informação 
validada.

Or. en

Justificação

O facto de o sítio Internet estar registado e ser controlado em conformidade com uma 
directiva não representa qualquer valor acrescentado para os utentes, mas pode dar azo a 
práticas abusivas. É Importante que os utentes sejam explicitamente informados de que o 
sítio Internet está sujeito "a controlo, no intuito de obstar a todas as formas de publicidade a 
medicamentos sujeitos a receita médica", porquanto o público em geral não tem uma noção 
perfeita do conceito de interesses instalados.   A hiperligação à base de dados Eudrapharm 
assegurará que os utentes tenham acesso fácil e directo a informações comparáveis sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica, prestadas por uma fonte não comercial.

Alteração 278
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5  
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados-Membros exigem dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado com sítios Internet registados em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 4 
que incluam uma advertência no topo de 
cada página Internet com a finalidade de 
informar o público de que a informação 
contida na página foi elaborada pelo 
titular da autorização e está, por 
conseguinte, sujeita a controlo, no intuito 
de obstar a todas as formas de publicidade  
a medicamentos sujeitos a receita médica.   
A declaração deve identificar a autoridade 
nacional competente que controla o sítio 
Internet em causa. Deve igualmente 
especificar que o facto de o sítio Internet 
ser controlado não significa
necessariamente que toda a informação 
nele contida tenha sido submetida a 
aprovação prévia e incluir uma 
hiperligação à base de dados 
EudraPharm, com indicação de que nesta 
última está disponível informação 
validada.

Or. en

Justificação

O facto de o sítio Internet estar registado e ser controlado em conformidade com uma 
directiva não representa qualquer valor acrescentado para os utentes, mas pode dar azo a 
práticas abusivas. É Importante que os utentes sejam explicitamente informados de que o 
sítio Internet está sujeito "a controlo, no intuito de obstar a todas as formas de publicidade a 
medicamentos sujeitos a receita médica", porquanto o público em geral não tem uma noção 
perfeita do conceito de interesses instalados.   A hiperligação à base de dados Eudrapharm 
assegurará que os utentes tenham acesso fácil e directo a informações comparáveis sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica, prestadas por uma fonte não comercial.
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Alteração 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado 
não significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa.

Or. en

Alteração 280
Corinne Lepage

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
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controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar claramente a autoridade 
nacional competente que controla o sítio 
Internet em causa, assim como o titular da 
autorização de introdução no mercado 
que é responsável pelo sítio.  Deve 
igualmente especificar que o facto de o 
sítio Internet ser controlado não significa 
necessariamente que toda a informação 
nele contida tenha sido submetida a 
aprovação prévia.

Or. fr

Alteração 281
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados-Membros devem exigir dos
titulares de autorizações de introdução no 
mercado com sítios Internet registados em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 4 
a incluir uma declaração nos respectivos 
sítios indicando que estes foram registados 
e estão sujeitos a controlos nos termos das 
disposições da presente directiva. A 
declaração deve identificar a autoridade 
nacional competente que controla o sítio 
Internet em causa. Deve igualmente 
especificar que o facto de o sítio Internet 
ser controlado não significa 
necessariamente que toda a informação 
nele contida tenha sido submetida a 
aprovação prévia.

Or. en

Justificação

O público em geral tem de ser informado sobre a qualidade do sítio Internet que visita. É 
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melhor, pois, que a disponibilidade da declaração relativa ao registo e aos procedimentos de 
controlo seja exigida e não apenas permitida. Esta medida é necessária para mostrar ao 
público em geral que pode confiar no sítio Internet.

Alteração 282
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros exigirão do 
titular de uma autorização de introdução 
no mercado que acrescente as seguintes 
indicações no sítio Internet registado: 
- [denominação do titular da autorização 
de introdução no mercado]é responsável 
pela informação prestada neste sítio 
Internet.   
- "Se considera que a informação 
prestada infringe a lei, por ser falsa, 
enganosa ou incompleta, queira contactar 
a autoridade nacional competente".
- " Queira assinalar os efeitos colaterais 
adversos, originados pelos medicamentos 
sujeitos a receita médica, ao seu médico,  
ao seu farmacêutico ou às autoridades 
nacionais competentes". 
- "Encontrará informação relativa a 
medicamentos sujeitos a receita médica e 
autorizados na Comunidade no seguinte 
sítio Internet: [hiperligação à 
Eudrapharm]". 

Or. en

Justificação

Os leitores têm o direito de saber quem presta as informações. Os leitores têm também o 
direito de saber a quem se podem dirigir se tiverem dúvidas quanto à qualidade das 
informações facultadas.  A terceira declaração é coerente com o disposto na proposta 
relativa à farmacovigilância. A hiperligação à base de dados Eudrapharm assegurará que os 
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utilizadores tenham acesso fácil e directo a informações comparáveis sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica, prestadas por uma fonte não comercial.

Alteração 283
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros exigirão do 
titular de uma autorização de introdução 
no mercado que acrescente as seguintes 
indicações no sítio Internet registado: 
- [denominação do titular da autorização 
de introdução no mercado]é responsável 
pela informação prestada neste sítio 
Internet.   
- "Se considera que a informação 
prestada não é conforme com a lei, queira 
contactar a autoridade nacional 
competente".
- " Queira assinalar os efeitos colaterais 
adversos, originados pelos medicamentos 
sujeitos a receita médica, ao seu médico,  
ao seu farmacêutico, ao seu profissional 
de saúde ou às autoridades nacionais 
competentes". 
- "Encontrará informação relativa a 
medicamentos sujeitos a receita médica e 
autorizados na Comunidade no seguinte 
sítio Internet: [hiperligação à 
Eudrapharm]". 

Or. en

Alteração 284
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Nos sítios Internet registados será 
exibida uma mensagem de advertência no 
topo de cada página Internet, no intuito 
de informar o público de que a 
informação aí contida é elaborada por um 
titular nominal de autorização de 
introdução no mercado. Será igualmente 
incluída nessa advertência uma 
hiperligação à base de dados 
EudraPharm relativa a medicamentos.

Or. en

Justificação

Os utilizadores de sítios Internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica têm de ser claramente informados de que essa informação foi redigida pelo titular da 
autorização de introdução no mercado. A ligação para a base de dados Eudrapharm 
assegurará que os utilizadores tenham acesso fácil e directo a informações comparáveis 
sobre medicamentos sujeitos a receita médica, prestadas por uma fonte não comercial, 
garantindo deste modo uma maior transparência.

Alteração 285
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-I – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A obrigação de instituir sistemas de 
tratamento de queixas e mecanismos de 
recurso eficazes para tratar as queixas 
dos consumidores e garantir uma 
indemnização equitativa às vítimas.

Or. en
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Justificação

É necessário inserir uma referência a um sistema de tratamento de queixas e de recurso para 
proteger os consumidores e oferecer-lhes os instrumentos de que necessitam para fazerem 
valer os seus direitos e requererem uma indemnização em caso de informação enganosa. A 
informação enganosa sobre medicamentos sujeitos a receita médica pode ter sérias 
consequências para a saúde pública.

Alteração 286
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-I – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão prever a 
possibilidade de tornar pública a 
denominação do titular de uma 
autorização de introdução no mercado 
que seja responsável pela difusão de 
informações não conformes sobre um 
medicamento.

Or. en

Justificação

A medida ora proposta é eficaz e dissuasora, e contribuiria para assegurar a conformidade 
com a lei. 

Alteração 287
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-I – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares de autorizações 
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de introdução no mercado sejam 
representados e ouvidos na análise de 
qualquer processo em que sejam acusados 
de incumprimento das disposições 
definidas no presente título. Os titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
devem ter direito a recorrer de qualquer 
decisão para um órgão judicial ou de 
outra natureza. Durante o processo de 
recurso, a difusão de informação deve ser 
suspensa até que seja tomada uma 
decisão em contrário pelo órgão 
competente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar maior eficácia e transparência no processo. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado devem ter o direito de se defenderem no caso de 
considerarem que as acusações de incumprimento são infundadas. A fim de proteger o 
público em geral de informação que poderia não respeitar as disposições do presente título, é 
necessário que a difusão seja suspensa logo após a decisão da autoridade competente. A 
divulgação apenas deve ser retomada se o órgão responsável pela apreciação do recurso do 
titular da autorização de introdução no mercado assim o decidir.

Alteração 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-J – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Mantenham à disposição das autoridades
ou organismos responsáveis pelo controlo 
da informação sobre medicamentos, um 
exemplar de toda a informação difundida
nos termos do presente título e dados sobre 
o volume da informação difundida, em 
conjunto com uma declaração que 
mencione os destinatários, o método de 
difusão e a data da primeira difusão;

a) Mantenham à disposição das autoridades 
ou organismos competentes, responsáveis 
pelo controlo da informação sobre 
medicamentos e que tenham aprovado 
previamente a informação, um exemplar 
de toda a informação disponibilizada nos 
termos do presente título e dados sobre o 
volume da informação comunicada, em 
conjunto com uma declaração que 
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mencione os destinatários, o método de 
comunicação e a data da primeira 
comunicação;

Or. en

Alteração 289
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-J – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Forneçam às autoridades ou aos 
organismos responsáveis pelo controlo da 
informação sobre medicamentos os dados e 
a assistência de que estes necessitam para o 
exercício das suas competências;

c) Facultem às autoridades ou aos 
organismos responsáveis pelo controlo da 
informação sobre medicamentos os dados,  
os recursos financeiros e a assistência de 
que estes necessitam para o exercício das 
suas competências;

Or. en

Justificação

Cumpre fornecer às autoridades competentes os recursos financeiros adequados para 
cumprirem a sua missão. 

Alteração 290
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-J – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Forneçam às autoridades ou aos 
organismos responsáveis pelo controlo da 
informação sobre medicamentos os dados e 
a assistência de que estes necessitam para o 
exercício das suas competências;

c) Facultem às autoridades ou aos 
organismos responsáveis pelo controlo da 
informação sobre medicamentos os dados,  
os recursos financeiros e a assistência de 
que estes necessitam para o exercício das 
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suas competências;

Or. en

Justificação

Cumpre fornecer às autoridades competentes os recursos financeiros adequados para 
cumprirem a sua missão. 

Alteração 291
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-J – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Instituam sistemas de tratamento de 
queixas e mecanismos de recurso eficazes 
para tratar as queixas dos consumidores e 
garantir uma indemnização equitativa às 
vítimas.

Or. en

Justificação

As informações enganosas sobre medicamentos sujeitos a receita médica podem ter graves 
consequências para a saúde pública. É necessário incorporar um sistema de tratamento de 
queixas e de recurso para proteger os consumidores e proporcionar-lhes os instrumentos de 
que necessitam para fazerem valer os seus direitos e requererem uma indemnização em caso 
de informação enganosa.

Alteração 292
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-J – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão prever a 
possibilidade de tornar pública a 
denominação do titular de uma 
autorização de introdução no mercado 
que seja responsável pela difusão de 
informações não conformes sobre um 
medicamento.

Or. en

Justificação

A medida ora proposta poderia ser eficaz e dissuasora, e contribuiria para assegurar a 
conformidade com a lei. 

Alteração 293
Jiří Maštálka

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-K

Texto da Comissão Alteração

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título.

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos e à base de plantas 
medicinais referidos no n.º 1 do artigo 14.º, 
que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título.

Or. en

Justificação

Os medicamentos à base de plantas medicinais que se encontram sujeitos a receita médica 
devem ser incluídos no âmbito de aplicação da legislação.
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Alteração 294
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-K

Texto da Comissão Alteração

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título.

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos e à base de plantas 
medicinais referidos no n.º 1 do artigo 14.º, 
que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título.

Or. en

Justificação

Os medicamentos à base de plantas medicinais que se encontram sujeitos a receita médica 
devem ser incluídos no âmbito de aplicação da legislação.

Alteração 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L

Texto da Comissão Alteração

Até [(inserir a data) cinco anos após a 
entrada em vigor da directiva de alteração], 
o mais tardar, a Comissão deve publicar 
um relatório sobre a experiência adquirida 
com a aplicação das disposições do 
presente título e avaliar igualmente a 
necessidade de uma eventual revisão 
dessas mesmas disposições. A Comissão 
deve apresentar esse relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Até [(inserir a data) cinco anos após a 
entrada em vigor da directiva de alteração], 
o mais tardar, a Comissão deve publicar 
um relatório sobre a experiência adquirida 
com a aplicação das disposições do 
presente título, após consulta das 
organizações de pacientes e dos membros 
de profissões ligadas aos cuidados de 
saúde, e avaliar igualmente a necessidade 
de uma eventual revisão dessas mesmas 
disposições. A Comissão deve apresentar 
esse relatório ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho.

Or. en

Alteração 296
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de doze meses a contar da 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão, após ter efectuado uma 
consulta pública em que participem tanto 
organizações de pacientes e 
consumidores, como de médicos e 
farmacêuticos, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a legibilidade 
e a exactidão dos resumos das 
características do produto e dos folhetos 
informativos dos medicamento, bem como 
sobre a sua importância para o público 
em geral e os profissionais de saúde. Após 
ter analisado esses dados e ter examinado 
sistematicamente as provas, a Comissão 
elaborará, se for caso disso, propostas 
tendentes a melhorar a apresentação e o 
teor dos resumos das características do 
produto e dos folhetos informativos dos 
medicamentos, a fim de garantir que os 
mesmos constituem uma fonte de 
informação valiosa para o público em 
geral e para os profissionais de saúde.

Or. en

Justificação

Se a Comissão está de facto empenhada em melhorar a informação prestada aos pacientes, 
deve melhorar a apresentação e o teor dos resumos das características do produto e dos 
folhetos informativos.   
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Alteração 297
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100º L-A
As autoridades nacionais competentes 
organizam, mediante coordenação da 
Agência, campanhas independentes de 
alfabetização sanitária e terapêutica sobre 
os seguintes temas:
- Uso racional dos medicamentos: - Em 
que consiste a denominação comum 
internacional? Que significa um 
equilíbrio entre riscos, inconvenientes e 
benefícios?  O que é uma reacção adversa 
a um medicamento? Que fazer em caso de 
reacção adversa a um medicamento? 
Como assinalar uma reacção adversa a 
um medicamento? Qual o significado de 
"conformidade"?
- Boa governação: - O que é um conflito 
de interesses? Qual o significado de 
"transparência"?
- Direitos dos pacientes e dos 
consumidores no quadro de ensaios 
clínicos:  - O que é um ensaio clínico? O 
que significa "consentimento 
informado"? Quais são os seus direitos 
enquanto participante? O que são 
parâmetros de substituição?

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da alfabetização na saúde, visando elementos do público, é indispensável 
para que pacientes e consumidores disponham de facto de meios para agir, o que dará azo a 
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uma melhoria no tratamento das doenças e produzirá melhores resultados em matéria de 
saúde. Os relatos directos e espontâneos de doentes constituem uma fonte de conhecimentos 
multiculturais e uma experiência de aprendizagem, em matéria de reflexão e expressão 
pessoal, que contribuem para a literacia na saúde.

Alteração 298
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-L-B
As autoridades nacionais competentes 
organizam, mediante coordenação da 
Agência, acções de informação  
independentes em matéria de saúde, de 
natureza preventiva, sobretudo relativas 
aos determinantes da saúde, em particular 
mediante apoio a campanhas públicas  
consagradas ao modo como se deve lidar 
com uma dependência, com o risco de 
dependência do álcool e de substâncias 
que criam dependência (tabaco, 
estupefacientes, etc.), por que razão se 
deve optar por um regime alimentar mais 
são ou praticar regularmente exercício 
físico, etc. 

Or. en

Justificação

Muitas doenças podem ser evitadas através da promoção de estilos de vida mais sãos 
(aumento da actividade física, diminuição do "stress", utilização racional dos medicamentos 
para evitar efeitos iatrogénicos, dependências e o consumo de droga) e de medidas 
nutricionais (menos álcool, tabaco, sal, açúcar e gorduras, e maior consumo de frutos e 
legumes, etc.).,   
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Alteração 299
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-L-C 
Os Estados-Membros asseguram que a 
formação universitária de base de 
profissionais da saúde garante o 
desenvolvimento das suas capacidades de 
comunicação e da sua compreensão das 
bases da medicina assente em dados 
probatórios.  
Os Estados-Membros concederão apoio 
financeiro aos centros independentes de 
informação sobre medicamentos, 
encorajarão o desenvolvimento de 
programas independentes de formação 
contínua dos profissionais da saúde, bem 
como o desenvolvimento da sua 
capacidade de julgamento crítico.
No prazo de três anos a contar da entrada 
em vigor da presente directiva, a 
Comissão, na sequência de consulta 
pública a realizar com os Estados-
Membros e de programas de formação 
contínua destinados aos profissionais da 
saúde, elaborará um relatório global 
sobre as melhores práticas nos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Informar os doentes e dar satisfação às suas necessidades implica uma relação de confiança,  
diálogo interpessoal e competências que constituem a responsabilidade fundamental das 
profissões ligadas à saúde.     A capacidade de comunicação dos profissionais da área da 
saúde tem de ser desenvolvida ao longo da sua formação universitária de base.
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Alteração 300
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-L-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-L-C 
Os Estados-Membros asseguram que a 
formação universitária de base de 
profissionais da saúde garante o 
desenvolvimento das suas capacidades de 
comunicação e da sua compreensão das 
bases da medicina assente em dados 
probatórios.  
Os Estados-Membros concederão apoio 
financeiro aos centros independentes de 
informação sobre medicamentos, 
encorajarão o desenvolvimento de 
programas independentes de formação 
contínua dos profissionais da saúde, bem 
como o desenvolvimento da sua 
capacidade de julgamento crítico.
No prazo de três anos a contar da entrada 
em vigor da presente directiva, a 
Comissão, na sequência de consulta 
pública a realizar com os Estados-
Membros e de programas de formação 
contínua destinados aos profissionais da 
saúde, elaborará um relatório global
sobre as melhores práticas nos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Informar os doentes e dar satisfação às suas necessidades implica uma relação de confiança,  
diálogo interpessoal e competências que constituem a responsabilidade fundamental das 
profissões ligadas à saúde.     A capacidade de comunicação dos profissionais da área da 
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saúde tem de ser desenvolvida ao longo da sua formação universitária de base.


