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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 pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, no que 
diz respeito à informação ao público em geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica, a Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0663),

– 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 (C6-0516/2008),

– 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, alínea c), do artigo 168.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, de 10 de Junho de 
2009, e o parecer do Comité das Regiões, de 7 de Outubro de 20092,

– 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 (A7-0000/2010),

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.

                                               
1 JO C 306, de 16.12.2009, p. 19
2  JO C 
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Alteração 1

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 conclui que os Estados-Membros 
adoptaram normas e práticas divergentes 
em matéria de divulgação de informação, o 
que conduziu a um acesso desigual por 
parte dos pacientes e do público em geral à 
informação sobre os medicamentos no 
respeitante às informações contidas no 
folheto informativo e no resumo das 
características dos produtos. Estas 
injustificáveis desigualdades no que diz 
respeito ao acesso à informação 
publicamente disponível noutros 
Estados-Membros, que é prejudicial para 
os doentes de alguns Estados-Membros 
que padecem de doenças crónicas, devem 
ser superadas.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Essas disparidades no tocante à 
interpretação das normas comunitárias 
relativas à publicidade e entre as 
disposições nacionais em matéria de 
informação têm um impacto negativo sobre 
a aplicação uniforme das normas 

(5) Essas disparidades no tocante à 
interpretação das normas comunitárias 
relativas à prestação de informações aos 
pacientes e ao público em geral e entre as 
disposições nacionais em matéria de 
informação têm um impacto negativo sobre 
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comunitárias relativas à publicidade, bem 
como sobre a eficácia das disposições 
relativas às informações sobre os produtos, 
contidas no resumo das características dos 
produtos e no folheto informativo. Se bem 
que essas normas estejam totalmente 
harmonizadas para assegurar o mesmo 
nível de protecção da saúde pública em 
toda a Comunidade, este objectivo é 
desvirtuado ao permitir normas nacionais 
muito divergentes sobre a difusão desse 
tipo de informações essenciais.

a aplicação uniforme das normas 
comunitárias relativas à prestação de 
informações aos pacientes e ao público 
em geral, bem como sobre a eficácia das 
disposições relativas às informações sobre 
os produtos, contidas no resumo das 
características dos produtos e no folheto 
informativo. Se bem que essas normas 
estejam totalmente harmonizadas para 
assegurar o mesmo nível de protecção da 
saúde pública em toda a Comunidade, este 
objectivo é desvirtuado ao permitir normas 
nacionais muito divergentes sobre a 
difusão desse tipo de informações 
essenciais.

Or. en

Justificação

A Directiva deveria incidir, não na publicidade, mas, sim, da disponibilização de informações 
ao público.

Alteração 3

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 à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos, 
colocando a tónica nos direitos e 
interesses dos pacientes.

Or. en
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Justificação

Cumpre que a directiva modificativa coloque a tónica nos pacientes e respectivos direitos. 
Importa que as novas disposições coloquem a tónica no direito dos pacientes à informação, 
mais do que no direito das empresas farmacêuticas à divulgação de informação.

Alteração 4

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”. A proibição 
imposta à publicidade junto do público em 
geral a 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 pacientes. A qualidade e o 
rigor da informação devem ser 
aumentados, visando a melhor 
informação dos pacientes e, por 
conseguinte, lograr para os pacientes 
melhores resultados no plano da saúde.
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Or. en

Justificação

(i) Cumpre assinalar que as novas disposições não implicam substituir a relação entre o 
médico e o paciente, mas apenas apoiá-la; tal é consentâneo com a alínea b) do n.º 2 do 
artigo 100.º-D da proposta da Comissão. É provável que pacientes mais bem informados 
continuem o tratamento necessário e compreendam melhor as decisões relacionadas com o 
seu tratamento. (ii) A prestação de informações pelo titular da autorização de introdução no 
mercado sobre medicamentos sujeitos a receita médica deve constituir parte integrante de 
uma estratégia mais vasta de informação e literacia em matéria de saúde.

Alteração 5

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 à 
disponibilização de informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
pelo titular da autorização 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 a as organizações de pacientes, 
a manifestar a sua opinião sobre os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
na condição de agir com independência e 
não directa ou indirectamente em nome 
do titular da autorização de introdução no 
mercado, de acordo com as suas 
instruções ou no seu interesse.

Or. en
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Justificação

Atendendo à recente evolução da jurisprudência, cumpre salientar que as disposições da 
presente directiva não afectam o direito de qualquer pessoa ou organização, nomeadamente 
a imprensa ou grupos de pacientes, a manifestar a sua opinião sobre os medicamentos 
sujeitos a receita médica, desde que não ajam no interesse ou em nome de empresas 
farmacêuticas.

Alteração 6

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 ao público em geral 
sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser disponibilizada pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado através de canais de comunicação 
específicos, 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 
disponibilização de informação não deve 
ser autorizado. 

Or. en

Justificação

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; isto é, deve aplicar-se o se o princípio da procura activa da 
informação (“pull principle”). Where information is made available by the pharmaceutical 
company via newspapers, magazines and similar publications, patients are not protected from 
unsolicited information, therefore such publications should not be allowed.
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Visto que a presente directiva 
introduz, pela primeira vez, disposições 
harmonizadas relativas à disponibilização 
de informações ao público em geral sobre 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
a Comissão deve avaliar o seu 
funcionamento e a eventual necessidade de 
uma revisão cinco anos após a sua entrada 
em vigor. Deverá também prever-se a 
elaboração de orientações pela Comissão 
com base na experiência adquirida pelos 
Estados-Membros em matéria de controlo 
da informação.

(15) Visto que a presente directiva 
introduz, pela primeira vez, disposições 
harmonizadas relativas à disponibilização 
de informações ao público em geral sobre 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
a Comissão deve avaliar o seu 
funcionamento e a eventual necessidade de 
uma revisão cinco anos após a sua entrada 
em vigor. Deverá também prever-se a 
elaboração de orientações pela Comissão 
com base na experiência adquirida pelos 
Estados-Membros, em cooperação com as 
organizações de pacientes e os 
profissionais de saúde, em matéria de 
controlo da informação.

Or. en

Justificação

Uma vez que a informação se destina aos pacientes, as suas organizações devem 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 pacientes, 
a principal fonte de informação sobre medicamentos sujeitos a receita médica.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão deve ter poderes para 
aprovar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia no que 
diz respeito aos critérios de qualidade da 
informação prestada ao público, bem com 
às orientações sobre a acessibilidade à 
Internet.
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Or. en

Justificação

O regime de comitologia deve ser alinhado com o sistema de actos delegados introduzido 
pelo artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (isto é, o Tratado de 
Lisboa).

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Para fazer ouvir a voz dos pacientes sobre as questões relacionadas com a implementação e 
aplicação da presente directiva, a Comissão deve consultar as organizações de pacientes.

Alteração 10

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 que satisfazem os 
critérios de qualidade e que são 
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.»

Or. en
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Justificação

As informações prestadas aos pacientes e ao público em geral devem satisfazer os principais 
critérios de qualidade, a fim de garantir a segurança dos pacientes e a protecção da saúde 
pública.

Alteração 11

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, como as campanhas de 
informação sobre as doenças raras, e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 1. Os Estados-Membros devem exigir aos
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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.

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 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

(i)A directiva deve centrar-se nos pacientes, devendo, por conseguinte, a tónica passar a ser 
colocada nos seguintes aspectos: ênfase no direito dos pacientes ao acesso à informação e não 
na oportunidade de as empresas farmacêuticas divulgarem informações. (ii) 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 13

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As disposições da presente directiva 
não prejudicam o direito de qualquer 
pessoa ou organização, nomeadamente a 
imprensa ou os pacientes e as 
organizações de pacientes, a manifestar a 
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sua opinião sobre os medicamentos 
sujeitos a receita médica, na condição de 
agir com independência e não directa ou 
indirectamente em nome do titular de 
autorizações de introdução no mercado, 
de acordo com as suas instruções ou no 
seu interesse.

Or. en

Justificação

Atendendo à recente evolução da jurisprudência, cumpre salientar que as disposições da 
presente directiva não afectam o direito de qualquer pessoa ou organização, nomeadamente 
a imprensa ou grupos de pacientes, a manifestar a sua opinião sobre os medicamentos 
sujeitos a receita médica, desde que não ajam no interesse ou em nome de empresas 
farmacêuticas.

Alteração 14

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

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:

1. O titular da autorização de introdução 
no 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. Esta informação deve ser 
disponibilizada tanto em suporte 
electrónico como em suporte papel, num 
formato acessível às pessoas portadoras 
de deficiência.

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 



PE439.410v02-00 16/29 PR\810432PT.doc

PT

versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes; 

2. 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 aos medicamentos autorizados 
sujeitos a receita médica:

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;

a) 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 
público em geral ou para membros desse 
público, sem comprometer a qualidade e 
fiabilidade da informação; 

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;

b) Informações relativas à eliminação de 
medicamentos não utilizados ou de 
resíduos de medicamentos, bem como a 
referência a qualquer sistema de recolha 
existente; informações sobre preços, 
informações concretas, advertências e 
material de referência relativo, por 
exemplo, as alterações de embalagem ou a 
efeitos secundários adversos;

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.

c) 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. 
Essa informação deve ser cuidadosamente 
examinada pela Agência antes da sua 
disponibilização nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 20.º-B do Regulamento 
(CE) N.º 726/2004;
d) os testes farmacêuticos e os testes pré-
clínicos, bem como os ensaios clínicos do 
medicamento em questão contidos na 
versão publicamente acessível do relatório 
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de avaliação visado no n.º 1.
(Referência cruzada: reposicionamento e alteração do artigo 100.º-B; alíneas b) - d) da 
proposta)

Or. en

Justificação

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Alteração 15

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 rádio 
ou nos jornais, revistas e publicações 
similares. Essa informação só deve ser 
divulgada através dos seguintes canais:

Or. en
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Justificação

A informação deve ser disponibilizada a quantos pretendam obtê-la de forma autónoma, isto 
é, deve aplicar-se o se o princípio da procura activa da informação (“pull principle”). 
Quando a informação é disponibilizada pela empresa farmacêutica através de jornais, 
revistas e publicações similares, os pacientes não estão protegidos contra informação não 
solicitada, pelo que essas formas de publicação não devem ser autorizadas.

Alteração 16

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 deve ser disponibilizada a quantos pretendam obtê-la de forma autónoma, isto 
é, deve aplicar-se o se o princípio da procura activa da informação (“pull principle”). 
Quando a informação é disponibilizada pela empresa farmacêutica através publicações 
relacionadas com a saúde, os doentes não estão protegidos contra informação não solicitada, 
pelo que essas formas de publicação não devem ser autorizadas.

Alteração 17

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 

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

Or. en

Justificação

Os pacientes devem ter a possibilidade de contactar a empresa farmacêutica para solicitar 
outras informações complementares.

Alteração 18

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) a incitação ao consumo do 
medicamento ou a sua promoção;

Or. en

Justificação

A distinção entre informação e publicidade deve continuar a ser acentuada. Embora o artigo 
86.º da directiva defina 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.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

4) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação dos n.ºs 1, 2 e 
3. 

(4) A fim de garantir a qualidade da 
informação disponibilizada ao público em 
geral e a membros desse público, a 
Comissão deve adoptar, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
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100.º-K-B e nas condições previstas nos 
artigos 100.º-K-C e 100.º-K-D), as medidas 
necessárias para a aplicação dos n.ºs 1, 2 e 
3. 

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 2-A do 
artigo 121.º

Or. en

Justificação

O regime de comitologia deve ser alinhado com o sistema de actos delegados introduzido 
pelo artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (isto é, o Tratado de 
Lisboa).

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adaptar o disposto no 
presente número a fim de ter em conta o 
progresso técnico. Essa medida, que tem 
por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, é aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2-A do artigo 
121.º

A fim de ter em conta o progresso técnico,
a Comissão pode adoptar, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
100.º-K-B e nas condições previstas nos 
artigos 100.º-K-C e 100.º-K-D, as medidas 
necessárias à aplicação do presente 
número.

Or. en

Justificação

O regime de comitologia deve ser alinhado com o sistema de actos delegados introduzido 
pelo artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (isto é, o Tratado de 
Lisboa).
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. Após consulta dos Estados-Membros, 
das organizações de pacientes e dos 
profissionais de saúde, 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. As orientações 
devem conter disposições garantes de que 
os membros 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 aos pacientes, as suas organizações devem 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.
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Alteração 22

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.

Or. en

Justificação

A bem da observância do princípio da procura activa da informação (“pull principle”) e 
para garantir que essa informação sobre medicamentos sujeitos e receita médica não surja 
em qualquer outro sítio não correlato, a possibilidade de disponibilizar informação deve 
limitar-se a sítios Internet específicos que estejam registados e sejam mantidos pelas 
empresas farmacêuticas em conformidade com o disposto no primeiro parágrafo do n.º 1 do 
artigo 100.º-H.

Alteração 23

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 

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 explícito, nem a 
publicação de conteúdos não solicitados 
distribuídos ao público em geral ou a 
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não deve existir igualmente Web-TV. 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

(i) Dependendo da configuração do sítio Internet, os doentes que regularmente o visitam 
podem desejar registar-se/identificar-se, a fim de acederem a informações previamente 
procuradas ou de acederem mais rapidamente à informação; não obstante, tal apenas 
deveria ocorrer com o seu consentimento explícito. (ii) Relativamente a outros produtos 
médicos (por exemplo, inaladores), outros materiais e ferramentas, designadamente um filme 
curto, são úteis para demonstrar a sua correcta utilização.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 100.º-K-A

Consulta de organizações de pacientes

A Comissão deve consultar as 
organizações de pacientes sobre as 
questões relacionadas com a 
implementação da presente directiva e 
respectiva aplicação pelos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Para fazer ouvir a voz dos pacientes sobre as questões relacionadas com a implementação e 
aplicação da presente directiva, a Comissão deve consultar as suas organizações.
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 100.º-K-B
Exercício da delegação

1. O poder para adoptar os actos 
delegados referidos no n.º 4 do artigo 
100.º-D e no n.° 2 do artigo 100.º-F é 
conferido à Comissão por um período de 5 
anos a contar da entrada em vigor da 
presente directiva. A Comissão deve 
apresentar um relatório relativo aos 
poderes delegados o mais tardar 6 meses 
antes do termo do período de 5 anos. A 
delegação de poderes será 
automaticamente prorrogada por períodos 
de idêntica duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a 
revogarem de acordo com o disposto no 
artigo 100.°-K-C.

2. Logo que adopte um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

3. O poder para adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão sem prejuízo das 
condições previstas nos artigos 100.º-K-C 
e 100.º-K-D.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as 
disposições detalhadas sobre a delegação de poderes devem ser estabelecidas na directiva.
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Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 100.º-K-C
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no n.º 
4 do artigo 100.º-D e n.° 2 do artigo 100.º-
F pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. 
2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação ou não da delegação de 
poderes informará o outro legislador e a 
Comissão o mais tardar um mês antes de 
ser tomada a decisão definitiva, indicando 
os poderes delegados que podem ser 
objecto de revogação e os motivos de tal 
revogação.
3. A decisão de revogação porá termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. A decisão entrará em vigor 
imediatamente ou em data ulterior na 
mesma especificada. A decisão de 
revogação não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor. A decisão será 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as 
disposições detalhadas sobre a delegação de poderes devem ser estabelecidas na directiva.
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Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 100.º-K-D
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prolongado por 
um mês.

2. Se, no termo deste período, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data no mesmo prevista.

3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entrará em vigor. A 
Instituição que formular objecções ao 
acto delegado exporá os motivos das 
mesmas.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as 
disposições detalhadas sobre a delegação de poderes devem ser estabelecidas na directiva.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator congratula-se com a proposta da Comissão relativa à informação aos pacientes sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica (COM(2008)0662-0663). Há já muito 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 que tomam. 
Um maior acesso a informação de qualidade contribuirá para alcançar melhores resultados em 
termos de saúde dos pacientes, uma vez que, quanto mais bem informados estiverem, mais 
probabilidade terão de continuar os tratamentos necessários e de melhor compreender as 
decisões relacionadas com o seu tratamento; por conseguinte, bem formulada e aplicada, a 
proposta terá valor acrescentado. 
Assim, o objectivo da proposta não pode limitar-se a harmonizar a legislação europeia, 
devendo também promover a saúde, através da melhoria dos conhecimentos no domínio da 
saúde. A indústria farmacêutica tem um papel importante a desempenhar na promoção da 
literacia no domínio da saúde, 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 fácil acesso às informações mais básicas sobre os medicamentos que lhes 
são prescritos. Esta situação é inaceitável e cria na União Europeia desigualdades no plano da 
saúde.  
A actual regulamentação não está ajustada ao desenvolvimento técnico, nem às possibilidades 
e aos desafios criados pela Internet. Os pacientes da Europa dispõem, em apenas alguns 
segundos, de um acesso ilimitado a informações não controladas e frequentemente incorrectas 
sobre os medicamentos sujeitos a receita médica. No entanto, o acesso a informações 
controladas 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 actual interpretação divergente da directiva pelos tribunais em toda a Europa demonstra que 
há uma certa falta de clareza jurídica, que cria incerteza quanto às modalidades de 
implementação e quanto a quem o texto se aplica. Isto reflecte-se igualmente nas diferentes 
formas como os diversos Estados-Membros transpuseram a directiva. É, por conseguinte, 
essencial clarificar mais as respectivas disposições.  
É, por conseguinte, necessário actualizar as disposições relativas à informação sobre os 
medicamentos sujeitos a receita médica e fazer entrar brevemente em vigor novas regras. 
O relator levanta, no entanto, algumas questões sobre a proposta da Comissão. A presente 
exposição de motivos assinala as mudanças mais importantes apresentadas nos projectos de 
relatório.
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 A proposta da Comissão privilegia o direito das empresas farmacêuticas a divulgarem 
informação e não o direito dos pacientes a acederem a informação de qualidade. O 
relator propõe, por conseguinte, alterar a tónica da proposta e mandatar as empresas 
farmacêuticas para prestarem certas informações aos pacientes, articulando, assim, a 
legislação em torno do"direito de saber dos pacientes". A possibilidade de prestar 
informação aos pacientes não pode ser utilizada como uma oportunidade para fazer 
publicidade empresas farmacêuticas; a informação deve servir realmente os interesses 
dos pacientes. O relator pretende obrigar a indústria farmacêutica a disponibilizar aos 
pacientes europeus certas informações fundamentais sobre os medicamentos sujeitos a 
receita médica, de forma facilmente acessível, por exemplo, o resumo das 
características do produto e os folhetos informativos.

 A disponibilização de informação deve basear-se no princípio da procura activa da 
informação ("pull principle"), ou seja, as informações devem ser disponibilizadas aos 
pacientes que as procurem de forma autónoma. Assim, os canais através dos quais a 
informação é disponibilizada devem ser mais cuidadosamente seleccionados. Embora 
o papel da Internet esteja a aumentar, a sua penetração e o acesso variam 
consideravelmente consoante os Estados-Membros, para não mencionar as diferenças 
observadas em matéria de literacia da Internet. Esta a razão por que a informação deve 
ser disponibilizada através de canais mais "tradicionais", de que é exemplo a 
correspondência. 

 Porém, o relator tem algumas reservas quanto à utilização da imprensa escrita como 
canal de informação. As informações publicadas nos jornais ou revistas são acessíveis 
a todos e não só àqueles que procuram informação, isto é, os pacientes não estão 
protegidos de informações não solicitadas. O relator propõe, por conseguinte, a 
supressão da possibilidade de as empresas farmacêuticas disponibilizarem a 
informação em jornais, revistas e publicações similares. 

 O relator pretende igualmente estabelecer uma distinção mais clara entre publicidade e 
informação. Embora o artigo 86.º da directiva defina 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 pacientes e suas organizações a expressarem as suas opiniões sobre 
certos medicamentos e tratamentos, desde que ajam de forma independente e não em 
nome, no interesse ou segundo instruções das empresas farmacêuticas. O presente 
regulamento aplica-se à indústria, não se tratando de um regulamento de âmbito mais 
lato que afecta a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, etc. 

 Para fazer ouvir a voz dos pacientes, as suas organizações devem ser activamente 
envolvidas na aplicação da directiva e do regulamento. O relator congratula-se com a 
ideia de dispor de orientações e de um código de conduta sobre a informação que é 
disponibilizada aos pacientes, e exorta a Comissão a cooperar com as organizações de 
pacientes no contexto da elaboração dessas orientações e do referido código de 
conduta.

 É necessário salientar a importante relação entre o médico e o doente. 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 apenas podem assumir um papel 
complementar.   

 No que respeita ao âmbito da informação, o relator congratula-se com o facto de a 
versão do relatório de avaliação publicamente acessível seja tornada pública. É, no 
entanto, de opinião que os testes farmacêuticos e pré-clínicos, bem como os ensaios 
clínicos dos medicamentos administrados poderiam ser igualmente 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 assinala que a informação aos pacientes 
sobre os medicamentos sujeitos a receita médica deve fazer parte de uma mais ampla 
"estratégia de informação aos pacientes" e de uma mais vasta estratégia de literacia em 
matéria de saúde. 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 
mais ampla "estratégia de informação aos pacientes" e que a complemente.


