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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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 final) visa estabelecer um quadro jurídico claro para a 
disponibilização de informação aos consumidores sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica, com vista a promover melhores escolhas dos pacientes nas suas decisões quanto a 
possíveis tratamentos. Existem ainda disparidades na interpretação das normas comunitárias 
relativas à publicidade e à informação destinadas aos pacientes. Se as limitações em matéria 
de publicidade não forem alteradas, os consumidores europeus não terão o mesmo grau de 
acesso a informação independente e de qualidade sobre medicamentos. 

A informação disponibilizada aos pacientes deve apresentar as seguintes características 
essenciais:

1. Fiabilidade: a informação prestada aos pacientes deve basear-se nos mais recentes 
conhecimentos científicos, com referências claras à sua fonte;

2. Independência: é necessário esclarecer quem apresenta e quem financia a informação 
para que os consumidores possam identificar potenciais conflitos de interesses;

3. Deve ser de fácil leitura e orientada para os pacientes: a informação deve ser 
compreensível e de fácil acesso, tendo em conta as necessidades específicas dos 
consumidores (idade, diferenças culturais e disponibilidade em todas as línguas 
europeias).

O acto legislativo proposto introduz um quadro jurídico para a difusão de informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica junto do público em geral. Levanta também a questão 
de saber que papel deve desempenhar a indústria farmacêutica na comunicação directa de 
informação aos pacientes. As empresas farmacêuticas dispõem de informações valiosas em 
matéria de saúde, graças aos seus estudos clínicos. Podem, pois, constituir uma fonte 
importante de informação para o consumidor. Contudo, as empresas farmacêuticas não devem 
ser consideradas prestadores independentes de informação sobre saúde, dado o conflito de 
interesses inerente à sua própria actividade. Por conseguinte, não podem ser consideradas
fontes exclusivas de informação.

A distinção entre informação e publicidade não é clara. Os consumidores exigem, em matéria 
de saúde, fontes de informação completa e de qualidade (em especial na Internet) para 
avaliarem as suas opções e terem opiniões informadas. 

É possível que a base de dados EudraPharm proporcione um instrumento útil para difundir 
informação junto dos pacientes. Os recursos da EMEA (Agência Europeia de Medicamentos) 
podem ser melhor explorados.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. Se 
a presente alteração for aprovada, esta 
substituição deverá ser feita em todo o 
texto.)

Justificação

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

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. Se 
a presente alteração for aprovada, esta 
substituição deverá ser feita em todo o 
texto.)

Justificação

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

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 5
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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 
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.

(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 
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 disponibilização
desse tipo de informações essenciais.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. Se 
a presente alteração for aprovada, esta 
substituição deverá ser feita em todo o 
texto.)

Justificação

É necessário enfatizar que a presente directiva incide principalmente em melhorar a 
informação dos pacientes e do público em geral sobre medicamentos, e não na publicidade.

Alteração 4

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 

(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 
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diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos, 
colocando a tónica nos interesses dos 
pacientes. Os pacientes devem poder 
aceder facilmente a certas informações, 
como o resumo das características do 
produto e o folheto informativo do 
medicamento, em suporte electrónico ou 
em suporte papel. Torna-se, pois, 
necessário dispor, na Internet, de sítios 
certificados e registados para a 
divulgação de informação independente, 
objectiva e não promocional.

Justificação

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

Alteração 5

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 

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser as principais fontes de informação 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Sem prejuízo do importante 
papel protagonizado pelas autoridades 
nacionais competentes e pelos 
profissionais da saúde na melhoria da 
informação prestada aos pacientes e ao 
público em geral, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
podem constituir uma fonte adicional de 
informações de carácter não promocional 
sobre os seus medicamentos. Por 
conseguinte, a presente directiva deve 



PE439.346v02-00 8/36 AD\817168PT.doc

PT

público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

instituir um quadro jurídico harmonizado 
para a disponibilização ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

Justificação

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

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

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

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

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

Justificação

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

Alteração 8

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 

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
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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.

canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de assegurar que 
a eficácia da proibição imposta à 
publicidade não seja desvirtuada pela 
disponibilização não solicitada de 
informação ao público. Quando a 
informação é disponibilizada através da 
televisão ou da rádio, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação 
não solicitada, pelo que este tipo de 
disponibilização deve ser proibido.

Justificação

É necessário deixar claro que a televisão e a rádio não são meios adequados para informar 
os pacientes sobre medicamentos.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
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Esta alteração clarifica o âmbito de aplicação da directiva, reforçando que a prestação de 
informação relativa a determinados tipos ou grupos de medicamentos não é abrangida por 
esta legislação. 

No que toca a alguns tipos de informação, a distinção entre publicidade e informação não 
promocional é mais difícil de estabelecer. Essas modalidades de informação devem, pois, ser 
sujeitas a aprovação pelas autoridades nacionais competentes antes de serem difundidas.

Devem ser instituídos mecanismos independentes de controlo sob a alçada das autoridades, 
mesmo que outra instituição tome a seu cargo o acompanhamento da informação.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 59.º, é inserido o seguinte 
número:
“3-A. O folheto informativo deve 
corresponder às necessidades reais dos 
pacientes.  Para este efeito, as 
organizações de pacientes devem ser 
implicadas pelas autoridades reguladoras 
nacionais e pela Agência Europeia de 
Medicamentos na elaboração e revisão da 
informação sobre medicamentos.  O 
folheto informativo compreende um curto 
parágrafo que explica os benefícios e os 
riscos potenciais de um medicamento, 
bem como uma breve descrição com 
informações complementares com vista à 
utilização segura e eficaz de um 
medicamento.”

Justificação

Os estudos sobre pacientes mostram que o folheto informativo, muitas vezes, não é lido pela 
maioria das pessoas (por exemplo, informações transmitidas numa ordem errada, a 
informação mais importante não figura destacada). Por conseguinte, o folheto informativo 
deve ser elaborado em colaboração com representantes dos pacientes, tal como proposto, 
entre outros, pelo Grupo de Trabalho da Agência Europeia de Medicamentos “Pacientes e 
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Consumidores”, em 2005.  O trabalho da Agência Europeia de Medicamentos no sentido de 
melhorar a legibilidade e a convivialidade do folheto informativo para os pacientes deve 
prosseguir e ser adoptado como um modelo de boas práticas pelas autoridades reguladoras 
nacionais.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No nº 1 do artigo 86.º, é inserido o 
seguinte travessão depois do primeiro 
travessão:
“– a chamada de atenção junto do público 
em geral para um medicamento 
específico, usando indicações 
terapêuticas, ou sinais e sintomas;”

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

– as informações concretas (incluindo 
advertências ou declarações como as que 
são transmitidas a entidades 
representantes dos meios de comunicação 
social em resposta a uma pergunta directa 
ou difundidas através de conferências ou 
comunicados e de anúncios ou relatórios 
destinados a accionistas e/ou entidades 
reguladoras) e os documentos de 
referência de um medicamento relativos, 
por exemplo, às mudanças de embalagem, 
às advertências sobre os efeitos 
secundários no âmbito da 
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farmacovigilância, aos catálogos de venda,
às listas de preços e ao reembolso, desde 
que não contenham qualquer informação
promocional relacionada com 
medicamentos;

Justificação

Esta alteração visa clarificar o âmbito de aplicação da directiva. As empresas devem poder 
continuar a prestar determinadas informações. Por exemplo, as regras do mercado bolsista 
exigem que as empresas mantenham os investidores plenamente informados sobre qualquer 
evolução significativa e que os funcionários conheçam o desenvolvimento comercial dos seus 
empregadores.

Alteração 14

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

Texto da proposta 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.»

(Não se aplica à versão portuguesa)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 

1. Sem prejuízo do importante papel 
protagonizado pelas autoridades 
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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.

nacionais competentes e pelos 
profissionais da saúde na melhoria da 
informação prestada aos pacientes e ao 
público em geral sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica, os
Estados-Membros devem autorizar os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado a disponibilizar junto do público
em geral, ou de elementos do público,
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.

Justificação

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

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

1–A. Devem ser organizadas campanhas 
de informação destinadas a sensibilizar o 
público em geral ou elementos do público 
para os riscos inerentes aos medicamentos 
falsificados.  Estas campanhas de 
informação podem ser levadas a cabo 
pelas autoridades nacionais competentes, 
em colaboração com a indústria, os 
profissionais da saúde e as organizações 
de pacientes.
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Justificação

As campanhas de informação sobre os riscos inerentes aos medicamentos falsificados, 
lançadas pelas autoridades nacionais, podem revelar-se muito úteis e benéficas para os 
pacientes, no intuito de melhor proteger a saúde humana. A fim de aumentar a qualidade 
destas campanhas de informação e assegurar que alcançam os pacientes de forma eficaz, as 
autoridades nacionais devem tomar em consideração os conhecimentos sobre o assunto 
provenientes da indústria, dos profissionais de saúde e das associações de doentes.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

b–A) as informações concretas (incluindo 
advertências ou declarações como as que 
são transmitidas a entidades 
representantes dos meios de comunicação 
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social em resposta a uma pergunta directa 
ou difundidas através de conferências ou 
comunicados e de anúncios ou relatórios 
destinados a accionistas e/ou entidades 
reguladoras) e os documentos de 
referência de um medicamento relativos, 
por exemplo, às mudanças de embalagem, 
às advertências sobre os efeitos 
secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de 
venda, às listas de preços e ao reembolso, 
desde que não contenham qualquer 
informação promocional relacionada com 
medicamentos;

Justificação

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

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

b–B) material fornecido aos profissionais 
de saúde para utilização própria.

Justificação

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

Alteração 20
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – proémio 

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. 
2. Além disso, o titular da autorização de 
introdução no mercado pode igualmente 
disponibilizar ao público em geral ou a 
elementos desse público os seguintes tipos 
de informação:

Justificação

A directiva deve centrar-se nos pacientes. Cabe por isso destacar que os pacientes têm o 
direito de obter certas informações. A título de requisito mínimo, os pacientes devem ter o 
direito de tomar conhecimento do resumo das características do produto, do folheto 
informativo e da versão acessível ao público do relatório de avaliação, tanto em suporte 
papel como em suporte electrónico.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Em sintonia com a alteração relativa ao n.°1 do artigo 100.°-B, convém distinguir entre, por 
um lado, a informação que os pacientes têm o direito de obter, pelo que lhe deve ser 
disponibilizada, e, por outro, a informação susceptível de lhe ser disponibilizada, tal como 
referido no n.°2 do mesmo artigo.  

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 elementos do 
público, sem comprometer a qualidade e 
fiabilidade da informação;

Justificação

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

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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, a alterações de embalagem ou a 
efeitos secundários adversos;

Justificação

Os medicamentos têm um impacto no ambiente.  Por isso, essas informações, em especial no 
que diz respeito aos sistemas de eliminação e de recolha, são importantes para prevenir 
danos causados ao ambiente. 

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Justificação

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

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Os pacientes devem ter a possibilidade de obter informações sobre os testes farmacêuticos e 
os testes pré-clínicos, bem como sobre os ensaios clínicos de um medicamento. Tendo porém 
em conta a sensibilidade comercial desses testes e ensaios, as empresas farmacêuticas não 
podem ser obrigadas a disponibilizar a documentação relativa aos mesmos;  porém, caso 
desejem, devem ser autorizadas a fazê-lo.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A presente alteração visa clarificar o que se entende por meios de comunicação impressos. 
Brochuras, folhetos e outras publicações devem ser autorizadas como canais destinados a 
disponibilizar informações aos pacientes.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

“Outros repositórios que contenham informação”: trata-se de uma clarificação necessária 
para permitir a prestação de informação de elevada qualidade, e não promocional, através 
de repositórios electrónicos que não constituem, em rigor, sítios Internet. Já existem meios de 
comunicação electrónica que não são sítios Internet, mas onde as pessoas que procuram 
documentar-se podem aceder a informação de referência (por exemplo, páginas de texto de 
referência disponibilizadas em televisores ou através de sistemas telefónicos). A Internet 
torna-se também muito mais dinâmica e vai além dos sítios estáticos. É importante que a 
directiva esteja preparada para o futuro.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Respostas a pedidos de informação de 
um elemento do público. As perguntas 
formuladas oralmente devem ser 
gravadas.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-C-A
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação obrigatória a que se 
refere o n.° 1 do artigo 100.°-B seja 
disponibilizada através de sítios Internet 
nacionais dedicados à saúde na(s) 
língua(s) oficia(is) do Estado-Membro em 
que esse sítio Internet se encontra 
registado.
Estes sítios Internet são controlados por 
uma autoridade competente do Estado-
Membro ou por um organismo designado 
pela autoridade competente, em 
conformidade com o artigo 100.°-G.  
Os sítios Internet são administrados e 
geridos em cooperação com as partes 
interessadas, como os profissionais da 
saúde e as organizações de pacientes.
2. Essa informação indica os benefícios e 
os riscos, de uma forma clara e 
pormenorizada, que seja convivial para o 
paciente, e em articulação com o sítio 
Internet nacional relativo à segurança dos 
medicamentos. 
Os sítios Internet devem fornecer ao 
paciente a informação obrigatória sobre 
todos os medicamentos disponíveis no 
Estado-Membro respectivo, quer tenham 
sido aprovados a nível central pela 
Agência Europeia de Medicamentos, quer 
a nível local pelo Estado-Membro em 
causa. 
3. Os sítios Internet devem incluir 
igualmente informações gerais sobre o 
tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso de diversas doenças, 
incluindo as doenças raras, a fim de 
promover um elevado nível de saúde 
pública. 
Os sítios Internet podem conter 
igualmente outras informações, tal como 
referido no artigo 100.°-B e definido pelas 
orientações da Comissão relativas à 
informação autorizada.  
4. Se as autoridades nacionais 
competentes considerarem necessário, 
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podem igualmente disponibilizar ao 
público em geral informações sobre 
medicamentos e outras informações 
relevantes em matéria de saúde através de 
acordos com prestadores de serviços 
Internet, autorizados a fornecer 
informações de interesse público nos 
termos do n.° 4 do artigo 21.° da Directiva 
2009/136/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, 
relativa ao serviço universal e aos direitos 
dos utilizadores em matéria de redes e 
serviços de comunicações electrónicas1.  
Neste caso, as informações devem ser 
disponibilizadas pelo mesmo meio 
utilizado para as comunicações periódicas 
entre as empresas e os seus assinantes. 
Uma vez que a informação sobre 
medicamentos não se insere dentro do 
âmbito de aplicação do n.° 4 do artigo 
21.° da Directiva 2009/136/CE, os 
prestadores de serviços Internet podem 
encarregar as autoridades nacionais de 
disponibilizar essa informação.
____________________

1 JO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

Justificação

Os pacientes utilizam de forma crescente a Internet como fonte de informação. No entanto, 
são muitas vezes dirigidos para sítios Internet sediados nos EUA que contêm informações 
promocionais, ou para outros sítios duvidosos. A fim de proporcionar aos pacientes uma 
informação melhorada, devem ser desenvolvidos portais nacionais de saúde. Estes portais 
devem ser vistos como um meio para complementar a relação entre pacientes e profissionais 
de saúde, e não como um meio para substituir essa relação. Esses portais devem ser 
administrados pelas autoridades nacionais competentes de cada Estado-Membro, em 
cooperação com as partes interessadas, tais como organizações de pacientes ou profissionais 
de saúde.

As informações de interesse público a que se refere a Directiva 2009/136/CE dizem respeito 
aos serviços de comunicações electrónicas. No entanto, a informação sobre medicamentos 
assim como a informação genérica em matéria de saúde podem também revestir-se de 
interesse público. Uma vez que este tipo de informação não se insere dentro do âmbito de 
aplicação da directiva relativa ao serviço universal, propõe-se que este enquadramento seja 
utilizado com base em acordos voluntários entre os prestadores de serviços Internet e as 



PE439.346v02-00 26/36 AD\817168PT.doc

PT

autoridades nacionais. Este canal só deve ser utilizado quando as autoridades nacionais o 
considerem necessário e quando o mesmo represente uma mais-valia em termos de eficácia 
em relação aos demais canais regulares.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No que se refere ao conteúdo e à 
apresentação, 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, deve obrigatoriamente preencher 
as seguintes condições:

Justificação

A informação não deve ser difundida pelo titular da autorização de introdução no mercado, 
porque isso pode implicar um papel activo (promoção) na transmissão de informação ao 
público. Contudo, é possível ao titular da autorização de introdução no mercado 
disponibilizar informação ao público: para isso, os cidadãos têm de assumir um papel 
proactivo de procura dessa informação (solicitação).

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
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Esta reformulação destina-se a reflectir melhor um dos principais objectivos da proposta, 
nomeadamente prestar a informação pretendida pelos pacientes e mais adequada para 
responder melhor às suas necessidades.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Pode acontecer que um terceiro se encarregue da difusão em nome do titular da autorização 
de introdução no mercado.

Os leitores da declaração podem não estar familiarizados com o termo “titular da 
autorização de introdução no mercado”. Uma declaração que inclua o nome do titular da 
autorização de introdução no mercado é mais significativa e compreensível.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; a) Comparações entre medicamentos em 
termos de qualidade, segurança e 
eficiência, quando divulgadas pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, excepto:
- se essas comparações estiverem 
incluídas em documentos oficialmente 
aprovados, como o Resumo das 
Características do Produto;
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- se essas comparações assentarem em 
estudos científicos comparativos 
publicados pelas autoridades nacionais 
competentes ou pela Agência Europeia de 
Medicamentos;

Justificação

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Devem ser evitadas a todo o custo campanhas de desinformação promovidas por empresas 
terceiras sobre medicamentos que obtiveram uma autorização de introdução no mercado das 
autoridades competentes. A proibição deve ser alargada à publicidade e à informação 
destinadas a profissionais de saúde. 
As campanhas de desinformação provenientes de empresas produtoras sobre medicamentos 
genéricos, por exemplo, foram identificadas como uma estratégia de dilação no Relatório 
Preliminar sobre o Inquérito ao Sector Farmacêutico1.

Alteração 36

                                               
1 Pode-se consultar o relatório preliminar na seguinte ligação:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 

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

Justificação

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

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esta clarificação é necessária porque a presente directiva apenas contempla sítios Internet 
que estão sob o controlo do titular da autorização de introdução no mercado e que se 
destinam a cidadãos da UE. Não abrange sítios Internet dirigidos para o exterior da UE nem 
os que visam uma audiência global, independentemente de a informação ter sido gerada na 
UE ou de o servidor estar aí sedeado.  Por outro lado, também não inclui sítios de empresas 
que contenham informação empresarial, nomeadamente dados números relativos às vendas 
de medicamentos e outras informações comerciais relacionadas com os seus produtos.
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

Após o registo no sítio Internet, quaisquer 
alterações ao contexto relativo aos 
medicamentos sujeitos a receita médica 
devem ser alvo de controlo em 
conformidade com o n.º 3. Essas 
alterações não devem exigir um segundo 
registo do sítio Internet. 

Justificação

Se forem efectuadas alterações nos conteúdos de um sítio Internet, elas devem ser 
controladas pelo Estado-Membro onde o sítio Internet foi registado. Para evitar burocracia 
desnecessária, não deve ser exigido um segundo registo.  

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação automática de 
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público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

elementos do público que a eles tenham 
acesso, nem a publicação de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. Neles não devem existir 
igualmente materiais de difusão de vídeo. 

Justificação

O conceito de Web-TV deve ser clarificado a fim de proibir radiodifusão de vídeo em sítios 
Internet susceptíveis de permitir publicidade dissimulada. As ligações apresentadas pelo 
titular da autorização de introdução no mercado que não necessitem de registo e que, na 
verdade, nem podem ser registadas, devem ser permitidas, como é, por exemplo, o caso de 
um sítio Internet empresarial ou de sítios Internet de informação geral sobre saúde.
A proposta da Comissão também prevê que os sítios Internet não permitam a identificação de 
elementos do público que a eles tenham acesso. Existe o risco de esta norma ser interpretada 
de modo demasiado restritivo. Os elementos do público devem, por exemplo, poder enviar 
uma pergunta específica ao titular da autorização de introdução no mercado ou solicitar a 
cópia de uma brochura através de um sítio Internet registado. Os pacientes podem 
igualmente querer participar num programa de observância, que, por exemplo, lhes recorde 
como e quando devem tomar os seus medicamentos para melhorar a eficácia e a 
racionalidade da utilização.  Nesses casos, deve permitir-se a identificação das pessoas, e 
apenas a identificação automática (contra a vontade do visitante do sítio Internet) deve ser 
proibida.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo desta proibição, os sítios 
Internet registados em conformidade com 
o parágrafo 1 podem fornecer conteúdos 
em vídeo sempre que tal se destine a 
apoiar a utilização segura e eficaz dos 
medicamentos em geral, e desde que não 
contenham quaisquer informações 
promocionais relativas a medicamentos. O 
cumprimento destas duas condições deve 
ser objecto de controlo, em conformidade 
com o artigo 100.°-G.
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Justificação

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

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados têm de 
apresentar um aviso no topo de cada 
página do sítio Internet que alerte o 
público para o facto de a informação aí 
contida ser redigida por um titular de
autorização de introdução no mercado. 
Será igualmente incluída nesse aviso uma 
ligação para a base de dados 
EudraPharm relativa a medicamentos.

Justificação

Os utilizadores de sítios Internet que contenham informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica têm de ser claramente informados de que essa informação foi redigida por um 
titular de autorização de introdução no mercado. A ligação para a base de dados 
Eudrapharm vai assegurar que os utilizadores tenham acesso directo e fácil a informações 
comparáveis sobre medicamentos sujeitos a receita médica prestadas por uma fonte não 
comercial, garantindo maior transparência.
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio.

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos relativos a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
disponíveis nesse mesmo sítio.

Justificação

Este esclarecimento é importante, uma vez que grande parte dos conteúdos do sítio Internet 
pode não estar relacionada com medicamentos sujeitos a receita médica.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados-Membros devem exigir que
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 incluam uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.
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Justificação

O público em geral tem de ser informado sobre a qualidade do sítio Internet que visita. É 
melhor, pois, que a disponibilidade da declaração relativa ao registo e aos procedimentos de 
controlo seja exigida e não apenas permitida. Esta medida é necessária para mostrar ao 
público em geral que pode confiar no sítio Internet.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares de autorizações 
de introdução no mercado sejam 
representados e ouvidos na análise de 
qualquer processo em que sejam acusados 
de incumprimento das disposições 
definidas no presente título. Os titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
devem ter direito a recorrer de qualquer 
decisão para um órgão judicial ou de 
outra natureza. Durante o processo de 
recurso, a difusão de informação deve ser 
suspensa até que seja tomada uma 
decisão em contrário pelo órgão 
competente.

Justificação

Esta alteração visa assegurar maior eficácia e transparência no processo. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado devem ter o direito de se defenderem no caso de 
considerarem que as acusações de incumprimento são infundadas. A fim de proteger o 
público em geral de informação que poderia não respeitar as disposições do presente título, é 
necessário que a difusão seja suspensa logo após a decisão da autoridade competente. A 
divulgação apenas deve ser retomada se o órgão responsável pela apreciação do recurso do 
titular da autorização de introdução no mercado assim o decidir.
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