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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
taxas a pagar à Agência Europeia de Medicamentos pela realização de atividades de 
farmacovigilância relativas aos medicamentos para uso humano 
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0472),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 4, alínea c), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão 
apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0196/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Parlamento grego, pelo 
Congresso dos Deputados espanhol e pelo Senado espanhol, no âmbito do Protocolo n.º 2 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo os 
quais o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2, 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C .
2 JO C , de , p. .
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1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao abrigo do presente regulamento 
devem ser cobrados dois tipos de taxas, a 
fim de ter em conta a diversidade das 
tarefas realizadas pela Agência e pelos 
relatores. Em primeiro lugar, devem ser 
cobradas taxas relativas aos procedimentos 
de farmacovigilância realizados a nível da 
União aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado cujos 
medicamentos sejam objeto de tais 
procedimentos. Esses procedimentos dizem 
respeito à avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança, à 
avaliação dos estudos de segurança após 
autorização, bem como às avaliações no 
contexto das consultas iniciadas em 
resultado dos dados de farmacovigilância. 
Em segundo lugar, deve ser cobrada uma 
taxa fixa anual relativa a outras atividades 
de farmacovigilância realizadas pela 
Agência que beneficiem todos os titulares 
de autorizações de introdução no mercado. 
Tais atividades dizem respeito às 
tecnologias informáticas, designadamente a 
manutenção da base de dados 
Eudravigilance referida no artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, à deteção 
de sinais e ao rastreio de literatura médica 
selecionada. 

(10) Ao abrigo do presente regulamento 
devem ser cobrados dois tipos de taxas, a
fim de ter em conta a diversidade das 
tarefas realizadas pela Agência e pelos 
relatores. Em primeiro lugar, devem ser 
cobradas taxas relativas aos procedimentos 
de farmacovigilância realizados a nível da 
União aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado cujos 
medicamentos sejam objeto de tais 
procedimentos. Esses procedimentos dizem 
respeito à avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança, à 
avaliação dos estudos de segurança após 
autorização, bem como às avaliações no 
contexto das consultas iniciadas em 
resultado dos dados de farmacovigilância. 
Em segundo lugar, deve ser cobrada uma 
taxa fixa anual relativa a outras atividades 
de farmacovigilância realizadas pela 
Agência que beneficiem todos os titulares 
de autorizações de introdução no mercado. 
Tais atividades dizem respeito às 
tecnologias informáticas, designadamente a 
manutenção da base de dados 
Eudravigilance referida no artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, e ao 
rastreio de literatura médica selecionada. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14



PR\1007843PT.doc 7/17 PE519.514v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(14) As taxas devem ser cobradas de modo 
equitativo a todos os titulares de 
autorizações de introdução no mercado. 
Deve, pois, ser estabelecida uma unidade 
de faturação única independentemente do 
procedimento ao abrigo do qual o 
medicamento tiver sido autorizado, ou seja, 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004 ou a 
Diretiva 2001/83/CE, e do modo como os 
números de autorização são atribuídos 
pelos Estados-Membros. As entradas 
individuais correspondentes a 
autorizações constantes da base de dados 
referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea l), do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, baseadas 
em informações da lista de todos os 
medicamentos para uso humano 
autorizados na União referida no artigo 
57.º, n.º 2, do mesmo regulamento, 
cumprem esse objetivo.

(14) As taxas devem ser cobradas de modo 
equitativo a todos os titulares de 
autorizações de introdução no mercado. 
Deve, pois, ser estabelecida uma unidade 
de faturação única independentemente do 
procedimento ao abrigo do qual o 
medicamento tiver sido autorizado, ou seja, 
o Regulamento (CE) n.º 726/2004 ou a 
Diretiva 2001/83/CE, e do modo como os 
números de autorização são atribuídos 
pelos Estados-Membros. O 
estabelecimento da unidade a nível da 
substância ativa e da forma farmacêutica 
com base em informação constante da 
base de dados referida no artigo 57.º, n.º 1, 
alínea l), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 cumpre esse objetivo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão significaria que as taxas cobradas às empresas seriam calculadas 
de acordo com o número de autorizações diferentes de introdução no mercado – e as taxas 
são calculadas de acordo com o tamanho da caixa do medicamento. O facto de a caixa 
incluir 10 ou 20 comprimidos não é importante para a farmacovigilância. Seria mais 
adequado cobrar as taxas de acordo com o número de autorizações por substância ativa e 
por forma farmacêutica (por exemplo, se o produto é um aerossol, um comprimido ou uma 
solução injetável).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os medicamentos genéricos, os 
medicamentos autorizados ao abrigo das 
disposições relativas ao uso médico bem 

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os medicamentos homeopáticos e os 
medicamentos à base de plantas 
registados em conformidade com o 
artigo 14.º e o artigo 16.º-A da Diretiva 
2001/83/CE devem ser excluídos do 
âmbito do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar juridicamente a exclusão dos medicamentos homeopáticos e dos 
medicamentos à base de plantas registados, como já referido no Considerando 17.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) nome do medicamento;
b) titular da autorização de introdução no 
mercado;
c) país onde a autorização de introdução 
no mercado é válida;
d) substância(s) ativa(s);
e) forma farmacêutica;

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão significaria que as taxas cobradas às empresas seriam calculadas 
de acordo com o respetivo número de autorizações diferentes de introdução no mercado – o 
que seria calculado de acordo com o tamanho da caixa do medicamento. O facto de a caixa 
incluir 10 ou 20 comprimidos não é importante para a farmacovigilância. Seria mais 
adequado cobrar as taxas de acordo com o número de autorizações por substância ativa e 
por forma farmacêutica (por exemplo, se o produto é um aerossol, um comprimido ou uma 
solução injetável, etc.).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que os correlatores também devem ser pagos diretamente pela EMA, 
como é prática habitual. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve cobrar, uma vez por 
ano, uma taxa fixa em conformidade com o 

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

disposto na parte IV do anexo para as suas 
atividades de farmacovigilância relativas 
aos sistemas informáticos previstos nos 
artigos 24.º, 25.º-A e 26.º e no artigo 57.º, 
n.º 1, alínea l), do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 e ao rastreio da literatura 
médica selecionada previsto no artigo 27.º 
do mesmo regulamento. 

Or. en

Justificação

O âmbito da taxa anual deve ser clarificado de forma a incluir somente as atividades 
realizadas a nível da UE. Alguns Estados-Membros podem pretender continuar a cobrar 
taxas pela deteção de sinais. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Supressão das reduções das taxas relativas aos medicamentos genéricos.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Remuneração dos relatores pela Agência Remuneração dos relatores e dos 
correlatores pela Agência

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alíneas c) a f)

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve remunerar os relatores
em conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, 
nos seguintes casos:

1. A Agência deve remunerar os relatores e 
os correlatores em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, nos seguintes casos:

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

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

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

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

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

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

(f) Quando o Estado-Membro tiver 
nomeado um membro do Comité de 

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

Avaliação do Risco de Farmacovigilância 
que atue como relator no âmbito das 
consultas referidas no artigo 6.º;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar que os correlatores também devem ser pagos diretamente pela 
EMA, como é prática habitual, e explicar o modo de trabalho do Grupo de Coordenação. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A remuneração deve ser paga em 
conformidade com o contrato escrito 
referido no artigo 62.º, n.º 3, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 e num prazo de 60 dias civis 
a contar da receção do relatório final de 
avaliação, como referido no n.º 3 do 
presente artigo. Os eventuais encargos 
bancários decorrentes do pagamento dessa 
remuneração ficam a cargo da Agência.

Or. en

Justificação

A proposta já inclui um prazo de 30 dias para as empresas pagarem as taxas à EMA. 
Também deve ser incluído um prazo para a EMA pagar ao relator do Estado-Membro.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa relativa à avaliação do 
procedimento referido no artigo 6.º, n.º 1, é 

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

de [...] nos casos que envolvam uma ou 
duas substâncias ativas. O valor desta 
taxa é aumentado em [...] EUR por cada 
substância ativa adicional que seja 
incluída no processo. A remuneração 
correspondente ao relator é 27 % do valor 
total da taxa cobrada.

Or. en

Justificação

Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve many different active 
substances). Instead of charging the same average fee whatever the workload involved, a 
more cost-based approach would be to move to a tiered system. As discussions are still 
ongoing about how many hours work are involved per active substance, the exact amounts 
are not yet included in this draft report - but will be added by the deadline for amendments. 
The Rapporteur keeps the proposed division between EMA and the Member States, in order to 
maintain the overall balance whereby half of all procedure fees as a whole go to EMA, and 
half to Member States.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A taxa fixa anual é de 86 EUR por 
unidade de faturação. 

Or. en

Justificação

Existe um amplo consenso quanto à possibilidade de redução do âmbito da taxa anual, para 
excluir a atividade de farmacovigilância relacionada com os medicamentos autorizados a 
nível central (que ascende a cerca de 3 milhões de euros), bem como a deteção de sinais, a 
gestão de RAM e as atividades de gestão de riscos (que se elevam a cerca de 6 milhões de 
euros). Isto resultaria numa receita total de 10,4 milhões de euros, em vez dos 19 milhões de 
euros inicialmente previstos. Utilizando a nova definição de unidade de faturação, chega-se a 
um total de 129 037 unidades. A supressão da redução para os genéricos resultaria numa 
taxa anual de 86 euros por unidade. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Por que razão precisamos de um novo sistema de taxas?
A proposta da Comissão visa atribuir financiamento para a aplicação do novo Regulamento e 
da Diretiva da UE sobre farmacovigilância, objeto de acordo em 2012. A nova lei atribui 
novas tarefas tanto à Agência Europeia de Medicamentos (EMA), como às autoridades 
nacionais competentes (ANC) – entidades reguladoras nacionais – de cada Estado-Membro. 
Importa criar um mecanismo de financiamento o mais brevemente possível, em particular 
porque a lei já entrou em vigor.

As novas tarefas da Agência incluem:
 o alargamento da base de dados Eudravigilance, de modo a abranger os medicamentos 

autorizados a nível nacional, e a inclusão de novas funções, nomeadamente uma 
secção pública a que as pessoas poderão aceder em linha para pesquisar as reações 
adversas a medicamentos específicos;

 a criação de um repositório central de relatórios periódicos atualizados de segurança 
(PSUR); 

 a criação de uma base de dados contendo todos os medicamentos autorizados na UE 
(artigo 57.º);

 o rastreio da literatura;
 a coordenação de avaliações a nível da UE dos PSUR, dos PASS e das consultas para 

medicamentos autorizados a nível nacional; 
 a criação de um portal na Internet sobre medicamentos europeus, que seria um «balcão 

único» para as pessoas procurarem informação sobre medicamentos;
 a realização de audições públicas. 

Pela primeira vez, a EMA realizará atividades de farmacovigilância de produtos cuja 
introdução no mercado foi autorizada por autoridades nacionais, bem como de medicamentos 
autorizados a nível central (introdução no mercado autorizada pela EMA). 

O sistema também prevê que as ANC partilhem o trabalho exigido pelas avaliações dos PSUR 
e dos PASS a nível da UE, bem como pelas consultas para medicamentos autorizados a nível 
nacional.

A proposta da Comissão
A Comissão estima o custo das novas tarefas em 38,5 milhões de euros e propõe a angariação 
de fundos através de duas fontes de financiamento independentes: 

Uma nova taxa fixa anual para a farmacovigilância a ser cobrada às empresas farmacêuticas 
com base no número de «unidades de faturação» que a empresa tenha registado na base de 
dados prevista no artigo 57.º. Esta taxa seria de 60 euros por produto, calculada de acordo 
com o tamanho da caixa do medicamento e não se aplicaria aos medicamentos autorizados a 
nível central. 
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Seriam criadas três novas taxas associadas aos procedimentos para a análise de relatórios 
periódicos atualizados de segurança (PSUR), para estudos de segurança pós-autorização 
(PASS) e para consultas. Uma consulta é o procedimento através do qual um medicamento é 
submetido ao Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância (PRAC) devido a 
preocupações em matéria de segurança. 

Partilha de custos e de taxas entre a EMA e as ANC 
As tarefas de garantir um sistema abrangente de segurança dos medicamentos a nível da UE 
são partilhadas pela EMA e pelos Estados-Membros. A Comissão propõe, por conseguinte, 
que quaisquer taxas cobradas sejam divididas entre eles, sem cobrar às empresas duas vezes 
pelo mesmo trabalho.

Reduções e isenções
A Comissão propõe reduções para as PME, bem como para os genéricos, os medicamentos de 
uso bem estabelecido e os medicamentos homeopáticos e à base de plantas que tenham uma 
autorização de introdução no mercado. Propõe, ainda, que os medicamentos homeopáticos e à 
base de plantas registados fiquem isentos de todas as taxas, tal como deveria acontecer com as 
microempresas.

Opinião da relatora
A relatora concorda com a necessidade urgente de criação de um mecanismo de 
financiamento e propõe, por conseguinte, alterações às propostas da Comissão concebidas 
para permitir um rápido acordo. Prevê-se que uma revisão total das taxas da 
farmacovigilância tenha início no próximo ano, quando se puder propor uma profunda 
reformulação de todo o sistema, se considerado necessário. Contudo, neste período transitório, 
a relatora apresenta as propostas inframencionadas.
Taxa fixa: proposta para cobrir os custos da EMA relacionados com as diversas atividades 
farmacêuticas, incluindo a deteção de sinais. Como alguns Estados-Membros também cobram 
às empresas uma taxa relativa à deteção de sinais, existem algumas preocupações quanto à 
possível sobreposição de taxas. A relatora propõe, por conseguinte, a redução do montante 
cobrado pela EMA e o âmbito da taxa fixa para incluir somente as tarefas a realizar pela 
EMA, como a Eudravigilance, a base de dados prevista no artigo 57.º, o repositório de PSUR 
e somente a revisão da literatura, transformando a taxa fixa numa taxa de manutenção para o 
trabalho de farmacovigilância da EMA. A relatora também considera que utilizar o tamanho 
da caixa como base para a unidade de faturação não constitui o melhor sistema, porque o 
número de comprimidos numa caixa não é importante para a farmacovigilância e penalizará 
algumas empresas, com as empresas de medicamentos genéricos. Pelo contrário, seria mais 
adequado que as taxas fossem cobradas de acordo com o número de autorizações que cada 
empresa tem por substância ativa e por forma farmacêutica. Por outro lado, a relatora propõe a 
supressão da redução de 20 % para os genéricos.
Taxa de consulta: subsiste o problema de que a investigação em matéria de riscos de 
segurança pode ser onerosa e envolver classes completas de medicamentos e muitas e 
variadas substâncias ativas. O volume de trabalho que implica pode variar dependendo da 
complexidade da consulta pelo que a relatora propõe que este aspeto se reflita no sistema de 
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taxas. A relatora pretende, também, garantir que os relatores e os correlatores dos Estados-
Membros sejam remunerados de forma justa, para os incentivar a apresentarem-se como 
voluntários para o trabalho da gestão de consultas. 
Nesta fase, a relatora não apresenta quaisquer alterações às taxas associadas aos 
procedimentos para os PSUR e os PASS, excetuando a definição de unidade de faturação. 


