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PR_COD_1am

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 pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].

A utilização de itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos 
serviços técnicos e tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que 
se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por 
exemplo, elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão 
linguística). Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos 
serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, no 
que diz respeito à informação ao público em geral sobre medicamentos para uso 
humano sujeitos a receita médica, o regulamento (CE) nº 726/2004 que estabelece 
procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0662),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-517/2008),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada: "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, o artigo 114.º e o n.º 4 do artigo 168.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões,

– 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 e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta 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, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais. 

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A introdução de um novo título VIII-A (2) A introdução de um novo título VIII-A 
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na 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, procura ultrapassar essas 
deficiências através de várias disposições 
destinadas a garantir uma informação de 
elevada qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos para 
uso humano sujeitos a receita médica.

na 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, procura ultrapassar essas 
deficiências através de várias disposições 
destinadas a garantir uma informação de 
elevada qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos para 
uso humano sujeitos a receita médica e a 
colocar a tónica nos direitos e interesses 
dos pacientes.

Or. en

Justificação

A directiva de alteração deve centrar-se nos pacientes e nos seus interesses e reflectir-se no 
regulamento de alteração. As novas disposições da directiva de alteração devem sublinhar o 
direito dos pacientes à informação, e não o direito das empresas farmacêuticas a divulgar a 
informação.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

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

(3) No prazo de 20 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 
parte da Agência no referido prazo, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

Or. en

Justificação

Um prazo de 60 dias afigura-se excessivamente longo e pode prejudicar os pacientes, 
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particularmente no que respeita aos alertas de produtos.  A fim de assegurar uma maior 
eficiência no processo, deve portanto estabelecer-se um prazo mais razoável para a Agência 
apresentar objecções.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator saúda a proposta da Comissão relativa à informação aos pacientes sobre 
medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica (COM(2008)0662-0663). Há muito 
tempo que o Parlamento e as organizações de pacientes solicitam uma proposta deste tipo, a 
fim de permitir aos pacientes uma melhor informação sobre os medicamentos que lhes são
receitados e administrados. 
Um maior acesso a informações de qualidade contribuirá para alcançar melhores resultados 
em termos de saúde dos pacientes, uma vez que, quanto mais bem informados estiverem, mais 
probabilidade estes terão de continuar os tratamentos necessários e de melhor compreender as 
decisões relacionadas com o seu tratamento; por conseguinte, se a proposta for bem 
formulada e aplicada, constituirá um valor acrescentado. 
Assim, o objectivo da proposta não pode limitar-se a harmonizar a legislação europeia, 
devendo promover a saúde vulgarizando os conhecimentos neste domínio. A indústria 
farmacêutica tem um papel importante a desempenhar nesta matéria, mas esse papel deve ser 
claramente definido e a participação do sector estritamente regulamentada, a fim de evitar que 
a lógica comercial provoque um consumo excessivo de medicamentos.  
O actual enquadramento jurídico e a situação na Europa quando se trata do acesso dos 
pacientes à informação sobre os medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica 
suscitam muitos problemas. As diferenças de interpretação da directiva pelos Estados-
Membros traduzem-se em disparidades no acesso dos pacientes das diversas partes da Europa 
a informações de alta qualidade sobre os medicamentos. Em alguns Estados-Membros, os 
pacientes não têm um acesso fácil às informações mais básicas sobre os medicamentos que 
lhes são prescritos. Esta situação é inaceitável e cria desigualdades de saúde na União 
Europeia.
A regulamentação actual não está adaptada ao desenvolvimento técnico e às possibilidades e 
aos desafios criados pela Internet. Os pacientes da Europa podem, em alguns segundos, 
consultar ad libitum informações não verificadas e muitas vezes incorrectas sobre os 
medicamentos sujeitos a receita médica.  No entanto, o acesso a informações verificadas e 
seguras sobre medicamentos na Internet é muito limitado para a maioria dos pacientes. Este 
problema afecta especialmente aqueles que necessitam de informação na sua língua materna.
 A interpretação divergente da actual directiva pelos tribunais em toda a Europa mostra que há 
uma certa falta de clareza jurídica que cria incerteza quanto às modalidades de aplicação e às 
pessoas a quem se aplica o texto. Isto reflecte-se igualmente nas diferentes formas como os 
diversos Estados-Membros transpuseram a directiva. É, portanto, essencial clarificar mais as 
disposições do texto.
É, por conseguinte, necessário actualizar as disposições relativas às informações sobre os 
medicamentos sujeitos a receita médica e que novas regras entrem brevemente em vigor. 

O relator levanta, no entanto, algumas questões sobre a proposta da Comissão. A presente 
exposição de motivos salienta as mudanças mais importantes apresentadas nos projectos de 
relatório.
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 A proposta da Comissão privilegia o direito das empresas farmacêuticas a divulgar a 
informação e não o direito dos pacientes a aceder a uma informação de qualidade.  O 
relator propõe, portanto, mudar a tónica da proposta e obrigar as empresas 
farmacêuticas a fornecer algumas informações aos pacientes, articulando, assim, a 
legislação em torno do"direito de saber dos pacientes".  A possibilidade de fornecer a 
informação aos pacientes não pode ser utilizada pelas empresas farmacêuticas como 
um pretexto para fazer publicidade; a informação deve servir realmente os interesses 
dos pacientes. O relator pretende obrigar a indústria farmacêutica a disponibilizar, sob 
uma forma fácil de consultar, aos pacientes europeus certas informações fundamentais 
sobre os medicamentos sujeitos a receita médica, por exemplo, o resumo das 
características do produto e as bulas dos medicamentos.

 A disponibilização de informação deve basear-se no princípio da procura activa da 
informação ("pull principle"), ou seja, as informações devem ser fornecidas aos 
pacientes que procuram as informações. Assim, os canais através dos quais a 
informação é disponibilizada devem ser mais cuidadosamente seleccionados. Embora 
o papel da Internet seja cada vez maior, a sua penetração e as condições de acesso 
variam consideravelmente de um Estado-Membro para outro, para não mencionar as 
disparidades existentes em matéria de literacia da Internet. Daí que a informação deva 
ser disponibilizada através de canais mais "tradicionais", como, por exemplo, a 
correspondência. 

 Porém, o relator tem algumas reservas quanto à utilização da imprensa escrita como 
canal de informação. As informações dos jornais ou das revistas são acessíveis a todos 
e não só àqueles que estão à procura de informações, ou seja, os pacientes não estão 
protegidos de informações não solicitadas. O relator propõe, portanto, que se exclua a 
possibilidade de as empresas farmacêuticas fornecerem a informação em jornais, 
revistas e publicações similares. 

 O relator também quer estabelecer uma distinção mais clara entre publicidade e 
informação. Embora o artigo 86.º da directiva defina a noção de publicidade e o n.º 1 
do artigo 88.º proíba a publicidade de medicamentos sujeitos a receita médica, deve 
salientar-se, por uma questão de clareza, que nenhum material de promoção dos 
medicamentos sujeitos a receita médica poderá ser disponibilizado.

 Para evitar confusão, há que salientar que as disposições da directiva serão apenas 
aplicáveis às empresas farmacêuticas e não afectarão, em caso algum, o direito da 
imprensa ou dos doentes e das organizações que os representam a expressar as suas 
opiniões sobre certos medicamentos e tratamentos, desde que os interessados ajam de 
forma independente e não em nome, no interesse ou sob as instruções das empresas 
farmacêuticas. O presente regulamento aplica-se à indústria; não se trata de um 
regulamento de âmbito mais alargado que afecte a liberdade de expressão ou a 
liberdade de imprensa, etc.. 

 Para fazer ouvir a voz dos doentes, as organizações de doentes devem ser activamente 
envolvidas na aplicação da directiva e do regulamento. O relator congratula-se com a 
ideia da elaboração de orientações e de um código de conduta sobre a informação que 
é disponibilizada aos pacientes, e insta a Comissão a cooperar com as organizações de 
doentes na elaboração dessas orientações e do referido código de conduta.

 É necessário salientar a importante relação entre o médico e o paciente.  A mais 
importante fonte de informação sobre os medicamentos sujeitos a receita médica é, e 
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deve continuar a ser, o médico que receita os medicamentos. Esta relação é 
fundamental e os outros canais de informação só podem assumir um papel 
complementar.

 No que respeita ao âmbito da informação, o relator congratula-se com o facto de que a 
versão acessível ao público do relatório de avaliação seja tornada pública. No entanto, 
é de opinião que os ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos dos medicamentos 
administrados também poderiam ser disponibilizados. Dada a sensibilidade comercial 
de tais informações, as empresas farmacêuticas poderiam não ser obrigadas a publicá-
las, mas, como as informações podem ser valiosas para os pacientes e para as 
organizações que os representam, a sua disponibilização não deve ser proibida. 

Colocando as propostas no seu contexto, o relator sublinha que as informações aos pacientes 
sobre os medicamentos sujeitos a receita médica devem fazer parte de uma "estratégia de 
informação aos pacientes" mais ampla e de uma estratégia de literacia em matéria de saúde 
mais ampla. Os pacientes e todos os interessados devem ser capazes de encontrar informações 
precisas e imparciais sobre um estilo de vida saudável, sobre a prevenção das doenças e de 
certas patologias e sobre as várias opções de tratamento. Todavia, estes elementos 
ultrapassam o âmbito da actual proposta e do relatório. O relator espera, no entanto, que a 
Comissão apresente, num futuro próximo, uma nova proposta que se inscreva nessa 
"estratégia de informação aos pacientes" mais ampla e a complemente. 


