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Alteração23
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o parecer da Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados1, 
1 JO C 229 de 23.9.2009, p.19.

Or. en

Alteração 24
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
que estabelece procedimentos comunitários 
de autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, identificados por 
uma frase explicativa correspondente no 
resumo das características do produto e 
no folheto informativo, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
que estabelece procedimentos comunitários 
de autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
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Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»).

Or. en

Justificação

Indicações especiais para os medicamentos sob estudo de pós-autorização ajudarão tanto os 
profissionais de saúde como os doentes a identificar os novos medicamentos sob fiscalização 
intensiva e sensibilizá-los-ão para comunicar qualquer reacção adversa que possa surgir.

Alteração 25
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
que estabelece procedimentos comunitários 
de autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização contínua no 
mercado. Como sucede com todos os 
medicamentos, deve incentivar-se os 
doentes e os profissionais de saúde a 
comunicarem quaisquer suspeitas de 
reacções adversas a esses medicamentos, 
cuja lista deve ser actualizada e 
disponibilizada ao público pela Agência 
Europeia de Medicamentos, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, que estabelece 
procedimentos comunitários de autorização 
e de fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos
(adiante designada «a Agência»).

Or. en

Justificação

Há um grave problema de observância, com sérias consequências para a saúde dos doentes  
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e que sobrecarrega os sistemas nacionais de saúde. A redacção demasiado dura poderia 
reduzir ainda mais a observância dos tratamentos pelos doentes, afectando, indirectamente, a 
notificação de possíveis reacções adversas em relação a produtos não incluídos nesta 
categoria. Os doentes e os profissionais de saúde devem ser encorajados a comunicar todas 
as possíveis reacções adversas.

Alteração 26
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese 
da informação essencial sobre o mesmo, 
bem como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (sendo já o próprio resumo 
das características do produto (RCP) uma síntese das informações importantes), pode ser 
uma fonte de confusão para os doentes (estes podem não ver informações importantes, 
inscritas no RCP, mas não no resumo das informações essenciais) e pode criar problemas de 
legibilidade (caso, por exemplo, dos folhetos publicados em várias línguas). 

Alteração 27
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar a estreita 
cooperação entre os Estados-Membros no 
domínio da farmacovigilância, o mandato 
do grupo de coordenação instituído pelo 

(12) A fim de assegurar a estreita 
cooperação entre os Estados-Membros no 
domínio da farmacovigilância, com base 
na experiência dos sistemas de 
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artigo 27.° da Directiva 2001/83/CE deve 
ser alargado para incluir o exame das 
questões relacionadas com a 
farmacovigilância de todos os 
medicamentos autorizados pelos 
Estados-Membros. Para que o grupo de 
coordenação possa cumprir as suas novas
missões, é necessário consolidá-lo através 
da adopção de regras claras no que respeita 
à especialização exigida, adopção de 
pareceres, transparência, independência e 
sigilo profissional dos seus membros, e 
necessidade de cooperação entre 
organismos comunitários e nacionais.

farmacovigilância dos Estados-Membros, 
convém criar um novo grupo de 
coordenação especificamente 
encarregado destas questões de 
farmacovigilância para incluir o exame 
das questões relacionadas com a 
farmacovigilância de todos os 
medicamentos autorizados pelos 
Estados-Membros. Para que este novo
grupo de coordenação possa cumprir as 
suas missões, é necessário consolidá-lo 
através da adopção de regras claras no que 
respeita à especialização exigida, adopção 
de pareceres, transparência, independência 
e sigilo profissional dos seus membros, e 
necessidade de cooperação entre 
organismos comunitários e nacionais.

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 28
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Tendo em vista assegurar o mesmo 
nível de especialização científica no que 
respeita à tomada de decisão no domínio da 
farmacovigilância tanto no plano 
comunitário como nacional, o grupo de 
coordenação, ao executar tarefas de 
farmacovigilância, deve poder ter em conta 
o parecer do comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância da Agência.

(13) Tendo em vista assegurar o mesmo 
nível de especialização científica no que
respeita à tomada de decisão no domínio da 
farmacovigilância tanto no plano 
comunitário como nacional, o grupo de 
coordenação, ao executar tarefas de 
farmacovigilância, deve poder ter em conta 
o parecer do comité consultivo para a 
determinação da relação risco-benefício
em matéria de farmacovigilância da 
Agência.

Or. fr
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Justificação

A denominação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" é demasiado restrita e ignora a necessidade de uma análise da relação 
risco-benefício de um medicamento ao insistir na análise do risco em separado. No entanto, o 
domínio de acção do comité são "todas as questões relativas à farmacovigilância" (proposta 
de regulamento, artigo 1.º, ponto 12).

Alteração 29
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para efeitos de uma melhor 
coordenação dos recursos disponíveis, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
delegar determinadas tarefas de 
farmacovigilância a outro 
Estado-Membro.

(17) Para melhorar as competências em 
matéria de farmacovigilância a nível 
comunitário, os Estados-Membros devem
ter a possibilidade de formar as suas 
equipas junto de equipas especializadas de
outro Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam poder furtar-se à sua responsabilidade em matéria de 
farmacovigilância.

Alteração 30
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança 
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados, não se 

(22) Os requisitos aplicáveis aos relatórios 
periódicos actualizados de segurança 
devem ser proporcionais aos riscos que os 
medicamentos apresentam. Estes relatórios 
prendem-se pois com o sistema de gestão 
dos riscos no caso de medicamentos 
recentemente autorizados e a sua 
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justificando a elaboração de relatórios de 
rotina para medicamentos de uso genérico, 
de uso bem estabelecido, usados com base 
no livre consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos se for 
necessário avaliar os respectivos riscos ou 
actualizar a informação do medicamento.

periodicidade deve ser alargada para 
medicamentos de uso genérico, de uso bem 
estabelecido, usados com base no livre 
consentimento de um doente bem 
informado, homeopáticos, ou ainda 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas registados. No entanto, no interesse 
da saúde pública, as autoridades devem 
exigir relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos, a 
intervalos específicos, se for necessário 
avaliar os respectivos riscos ou actualizar a 
informação do medicamento.

Or. fr

Justificação

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Alteração 31
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 
garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através da 
cobrança de taxas. Não obstante, a gestão 
dos fundos assim recolhidos deve estar 
sujeita ao controlo permanente das 

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 
garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através da 
cobrança indirecta de recursos 
complementares. Não obstante, a gestão 
dos fundos assim recolhidos deve estar 
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autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

sujeita ao controlo permanente das 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

Or. fr

Justificação

A total independência financeira das actividades de farmacovigilância deve ser garantida. 
Convém, portanto, evitar a cobrança de taxas directas que podem introduzir uma relação de 
"pagamento por serviços prestados".

Alteração 32
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) É aditado o seguinte ponto 3-A:
«3-A.Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;
b) É aditado o parágrafo seguinte:
«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004, o 
resumo inclui a menção: «Medicamento 
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

Or. fr

Justificação

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
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importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Alteração 33
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:

3. O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:

a) é inserido o ponto 3-A seguinte: a) é aditado o parágrafo seguinte:
Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;
b) é aditado o parágrafo seguinte:
«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

«No caso dos medicamentos incluídos na 
lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o folheto
inclui a seguinte menção: «Medicamento
sujeito a supervisão de segurança 
pós-autorização. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas
ao seu médico, farmacêutico ou a <nome 
e endereço Web da autoridade nacional 
competente>.»

Or. en

Justificação

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
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product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Alteração 34
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

«Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento que se 
revelou benéfico para doentes com o seu 
problema. Como todos os medicamentos, 
está sujeito a supervisão de segurança.
Todas as suspeitas de reacções adversas 
devem ser comunicadas a <nome e 
endereço Web da autoridade nacional 
competente>.»

Or. en

Justificação

No que diz respeito aos medicamentos incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
regulamento, cuja autorização está sujeita a condições específicas, o resumo das 
características do medicamento deve mencionar que este está sujeito a supervisão de 
segurança, e não a fiscalização intensiva. A redacção demasiado dura poderia reduzir ainda 
mais a observância dos tratamentos pelos doentes, afectando, indirectamente, a notificação 
de possíveis reacções adversas em relação a medicamentos não incluídos nesta categoria. Os 
doentes e os profissionais de saúde devem ser encorajados a comunicar todas as possíveis 
reacções adversas.
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Alteração 35
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

«3. As autoridades nacionais competentes 
põem sem demora à disposição do público 
a autorização de introdução no mercado, 
juntamente com o resumo das 
características do medicamento e quaisquer 
condições estabelecidas nos termos dos 
artigos 21.º-A, 22.º e 22.º-A, e respectivos 
prazos de cumprimento, para cada 
medicamento que tenham autorizado.

«3. As autoridades nacionais competentes 
põem sem demora à disposição do público 
a autorização de introdução no mercado, 
juntamente com o folheto informativo, o 
resumo das características do medicamento 
e quaisquer condições estabelecidas nos 
termos dos artigos 21.º-A, 22.º e 22.º-A, e 
respectivos prazos de cumprimento, para 
cada medicamento que tenham autorizado.

Or. en

Justificação

Com vista a fornecer informações completas e exactas ao público em geral, o folheto 
informativo deve igualmente ser disponibilizado ao público quando a autorização de 
introdução no mercado for concedida.

Alteração 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes de condições:

Em complemento das disposições 
enunciadas no artigo 19.º, uma 
autorização de introdução no mercado pode 
ser concedida sujeita a uma ou mais das 
seguintes condições:

Or. fr
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Justificação

Este artigo novo não deve tornar possível uma generalização de autorizações de introdução 
no mercado (AIM) "ligeiras", semelhantes às AIM condicionais previstas pelo artigo 22.º e 
rigorosamente enquadradas. 

Alteração 37
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A manutenção da autorização fica 
subordinada à reavaliação anual dessas 
condições.

A manutenção da autorização fica 
subordinada à reavaliação anual dessas 
condições. A lista destas condições é 
imediatamente colocada à disposição do 
público, juntamente com os prazos e as 
datas de execução.

Or. fr

Justificação

Reintrodução da obrigação de divulgar as condições ao público, não se justificando a sua 
supressão.

Alteração 38
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2001/83/CE
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Após conceder uma autorização de 
introdução no mercado, a autoridade 
nacional competente pode solicitar ao 
titular da mesma que realize um estudo de 
segurança pós-autorização se existirem 

1. Após conceder uma autorização de 
introdução no mercado, a autoridade 
nacional competente pode solicitar ao 
titular da mesma que realize um estudo de 
segurança pós-autorização se existirem 
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dúvidas quanto aos riscos do medicamento 
autorizado. Este pedido é formulado por 
escrito e, para além de uma justificação 
pormenorizada, inclui os objectivos e o 
prazo para a realização e apresentação do 
estudo.

dúvidas quanto aos riscos do medicamento 
autorizado. Este pedido é formulado por 
escrito e, para além de uma justificação 
pormenorizada, inclui os objectivos e o 
prazo para a realização e apresentação do 
estudo. É tornado público sem demora.

2. A autoridade nacional competente dá ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a oportunidade de apresentar 
explicações relativamente ao pedido, num 
prazo que especificará, se o titular assim o 
solicitar nos 30 dias seguintes à data de 
recepção do pedido escrito.

2. A autoridade nacional competente dá ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado a oportunidade de apresentar 
explicações relativamente ao pedido, num 
prazo que especificará, se o titular assim o 
solicitar, por escrito e justificado de 
maneira circunstanciada, nos 30 dias 
seguintes à data de recepção do pedido 
escrito. Este pedido é tornado público sem 
demora.

3. Com base nas explicações dadas pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a autoridade nacional competente 
retira ou confirma o pedido. Neste último 
caso, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos.

3. Com base nas explicações dadas pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a autoridade nacional competente 
retira ou confirma o pedido. Esta decisão é 
tornada pública sem demora. Neste último 
caso, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos.

Or. fr

Justificação

As autorizações sob condições excepcionais deveriam ser feitas com toda a transparência.

Alteração 39
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. É criado um grupo de coordenação «1. São criados dois grupos de 
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para examinar: coordenação:

a) um grupo de coordenação para os 
reconhecimentos mútuos e os processos 
descentralizados é incumbido de 
examinar:

a) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais 
Estados-Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

i) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais 
Estados-Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

b) todas as questões relativas a 
farmacovigilância para os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros em 
conformidade com os artigos 107-C, 
107-E, 107-G, 107-L e 107-R;

c) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º

ii) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º, com 
excepção de qualquer questão relativa à 
farmacovigilância.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de 
coordenação será assistido pelo comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância previsto 
na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas, o grupo de 
coordenação para os reconhecimentos 
mútuos e os processos descentralizados
será assistido pelo comité de 
medicamentos para uso humano referido 
no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 
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Alteração 40
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) um grupo de coordenação para a 
avaliação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância é incumbido de 
examinar:

i) todas as questões relativas a 
farmacovigilância para os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros em 
conformidade com os artigos 107.º-C, 
107.º-E, 107.º-G, 107.º-L e 107.º-R;

ii) todas as questões relativas às 
alterações dos termos das autorizações de 
introdução no mercado concedidas pelos 
Estados-Membros, de acordo com o n.º 1 
do artigo 35.º, para qualquer questão 
relativa à farmacovigilância.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 41
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
será assistido pelo comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.»

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
será assistido pelo comité consultivo para a 
determinação da relação risco-benefício
em matéria de farmacovigilância previsto 
na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.»

Or. fr

Justificação

A denominação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" é demasiado restrita e ignora a necessidade de uma análise da relação 
risco-benefício de um medicamento ao insistir na análise do risco em separado. No entanto, o 
domínio de acção do comité são "todas as questões relativas à farmacovigilância" (proposta 
de regulamento, artigo 1.º, ponto 12). Esta alteração deverá ser aplicada a todo o texto da 
proposta de directiva.

Alteração 42
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«Para a execução das suas tarefas, os 
membros do grupo de coordenação e os 
peritos baseiam-se nos recursos científicos 
e legislativos de que dispõem os 
organismos nacionais responsáveis pelas 
autorizações de introdução no mercado.
Cada autoridade nacional competente 
controla o nível de especialização das 
avaliações realizadas e facilita as 
actividades dos membros do grupo de 
coordenação e dos peritos nomeados.

«Para a execução das suas tarefas, os 
membros dos grupos de coordenação e os 
peritos baseiam-se nos recursos científicos 
e legislativos de que dispõem os 
organismos nacionais respectivos
responsáveis pelas autorizações de 
introdução no mercado e pela 
farmacovigilância. Cada autoridade 
nacional competente controla o nível de 
especialização das avaliações realizadas e 
facilita as actividades dos membros dos 
grupos de coordenação e dos peritos 
nomeados.

O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
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726/2004 é aplicável ao grupo de 
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros.»

726/2004 é aplicável aos grupos de 
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros.

Os seus membros apenas podem ser 
membros de um único grupo de 
coordenação de cada vez.

Os membros do grupo de coordenação 
para avaliação de riscos em matéria de 
farmacovigilância são hierarquicamente 
independentes das instâncias nacionais 
incumbidas da emissão das autorizações 
de introdução no mercado.» 

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 43
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. O director executivo da agência ou o 
seu representante e os representantes da 
Comissão têm o direito de participar em 
todas as reuniões do grupo de 
coordenação.

«4. O director executivo da agência ou o 
seu representante e os representantes da 
Comissão têm o direito de participar em 
todas as reuniões dos grupos de 
coordenação.

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 
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Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os membros do grupo de coordenação
asseguram a adequada coordenação entre 
as suas tarefas e o trabalho das autoridades 
nacionais competentes, incluindo os órgãos 
consultivos pertinentes no domínio das 
autorizações de introdução no mercado.

5. Os membros dos grupos de 
coordenação asseguram a adequada 
coordenação entre as suas tarefas e o 
trabalho das autoridades nacionais 
competentes, incluindo respectivamente os 
órgãos consultivos pertinentes no domínio 
das autorizações de introdução no mercado
e os órgãos pertinentes no domínio do 
acompanhamento dos medicamentos.

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 45
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Salvo disposições contrárias da presente 
directiva, o grupo de coordenação 
envidará os seus melhores esforços para 
tomar decisões por consenso. Se o 
consenso não puder ser alcançado, as 
decisões são tomadas por maioria.

6. Salvo disposições contrárias da presente 
directiva, os grupos de coordenação 
envidarão os seus melhores esforços para 
tomar decisões por consenso. Se o consenso 
não puder ser alcançado, as decisões são 
tomadas por maioria.

Or. fr
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Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os membros do comité ficam 
obrigados, mesmo após a cessação de 
funções, a não divulgar qualquer 
informação do tipo das que são protegidas 
pelo sigilo profissional.»

7. As ordens do dia circunstanciadas das 
reuniões dos grupos de coordenação são 
publicadas, o mais tardar, no dia anterior 
à reunião. As actas circunstanciadas das 
reuniões dos grupos de coordenação, que 
implicam designadamente as decisões 
adoptadas, os resultados da votação e as 
declarações de voto, incluindo as opiniões 
minoritárias, são publicadas no mês 
subsequente à data da reunião.»

Or. fr

Justificação

Harmonização com a nova arquitectura da Agência, separando estritamente 
farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 47
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

18. O n.º 1 do artigo 59.º sofre as 
seguintes alterações:

Suprimido

a) É inserida a seguinte alínea a-A):
«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;
b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:
«As informações referidas na alínea aa) 
do n.º 1 são apresentadas numa caixa 
delimitada por um traço negro. As 
menções novas e alteradas são 
apresentadas, durante um ano, a negrito, 
precedidas do texto "Nova informação".
no caso dos medicamentos não incluídos 
na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, é 
incluída a seguinte menção: 
«Medicamento sob fiscalização intensiva. 
Todas as suspeitas de reacções adversas 
devem ser comunicadas a <nome e 
endereço Web da autoridade nacional 
competente>.»

Or. fr

Justificação

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Alteração 48
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 do artigo 59.º é alterado do seguinte 
modo:

O n.º 1 do artigo 59.º é alterado do seguinte 
modo:

a) É inserida a seguinte alínea aa): a) É inserida a seguinte alínea aa):
«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»
b) São aditados os segundo e terceiro 
parágrafos seguintes:
«As informações referidas na alínea aa) 
do n.º 1 são apresentadas numa caixa 
delimitada por um traço negro. As 
menções novas e alteradas são 
apresentadas, durante um ano, a negrito, 
precedidas do símbolo e acompanhadas 
do texto "Nova informação".
Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte "Medicamento
sob fiscalização intensiva. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.»

«aa) «Para os medicamentos previstos na 
lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a seguinte menção: «Medicamento
sujeito a supervisão de segurança 
pós-autorização. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas
ao seu médico, farmacêutico ou a <nome 
e endereço Web da autoridade nacional 
competente>.»

Or. en

Justificação

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 
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Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Alteração 49
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte

«Medicamento sob fiscalização intensiva.
Todas as suspeitas de reacções adversas 
devem ser comunicadas a <nome e 
endereço Web da autoridade nacional 
competente>.»

«Medicamento que se revelou benéfico 
para doentes com o seu problema. Como 
todos os medicamentos, está sujeito a 
supervisão de segurança. Todas as 
suspeitas de reacções adversas devem ser 
comunicadas ao profissional responsável 
pela sua saúde ou a <nome e endereço 
Web da autoridade nacional competente>.»

Or. en

Justificação

Há um grave problema de observância, com sérias consequências para a saúde dos doentes  
e que sobrecarrega os sistemas nacionais de saúde. A redacção demasiado dura poderia 
levar à não observância dos tratamentos pelos doentes, afectando, indirectamente, a 
notificação de possíveis reacções adversas em relação a medicamentos não incluídos nesta 
categoria. 

Alteração 50
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE.
Artigo 65 – alíneas g) e g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

No artigo 65.º, é aditada a seguinte alínea
g):

No artigo 65.º, são aditadas as seguintes 
alíneas g) e g-A):

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.° e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.°»

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.° e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.°»

g-A) ao procedimento comunitário que 
define um calendário processual, uma 
estrutura clara e papéis específicos para 
todas as partes interessadas, incluindo 
para a realização de audições públicas. 

Or. en

Justificação

Devem ser elaboradas orientações para clarificar os procedimentos e calendários para o 
procedimento comunitário, incluindo audições públicas.

Alteração 51
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

«g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.° e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.°»

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (sendo já o próprio resumo 
das características do produto (RCP) uma síntese das informações importantes), pode ser 
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uma fonte de confusão para os doentes (estes podem não ver informações importantes, 
inscritas no RCP, mas não no resumo das informações essenciais) e pode criar problemas de 
legibilidade (caso, por exemplo, dos folhetos publicados em várias línguas). 

Alteração 52
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde, bem como 
doentes, a notificar as suspeitas de 
reacções adversas à autoridade nacional 
competente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado;

Or. fr

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser mais transparente e encorajar uma participação 
acrescida dos doentes.

Alteração 53
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem delegar 
quaisquer tarefas que lhes tenham sido 
confiadas ao abrigo do presente título a 
outro Estado-Membro, mediante acordo 
escrito deste último.

Os Estados-Membros não podem delegar 
as tarefas que lhes tenham sido confiadas 
ao abrigo do presente título. Um 
Estado-Membro pode solicitar formação e 
assistência a outro Estado-Membro, 
mediante acordo escrito deste último.

O Estado-Membro delegante comunica O Estado-Membro requerente e o 
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esta informação por escrito à Comissão, à 
Agência e aos demais Estados-Membros.
O Estado-Membro delegante e a Agência 
publicam essa informação.

Estado-Membro responsável pela 
formação apresentam à Comissão e à 
Agência um plano de formação e
assistência pormenorizado e orçamentado 
que aquelas financiam através dos fundos 
públicos da União.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam poder furtar-se à sua responsabilidade em matéria de 
farmacovigilância.

Alteração 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

A gestão dos fundos destinados às
actividades de farmacovigilância, ao 
funcionamento das redes de comunicação 
e à fiscalização do mercado está sujeita ao 
controlo permanente das autoridades 
nacionais competentes, a fim de garantir a 
sua independência.

As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado beneficiam de um financiamento 
público adequado, proporcional às tarefas 
atribuídas. A gestão dos fundos destinados
a financiar estas actividades está sujeita ao 
controlo permanente das autoridades 
nacionais competentes, a fim de garantir a 
sua independência.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
de taxas aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado por motivo da 
execução dessas actividades pelas 
autoridades nacionais competentes.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
indirecta de recursos complementares 
para a realização destas actividades pelas 
autoridades nacionais, na condição de que 
a sua independência seja estritamente 
garantida.

Or. fr

Justificação

A total independência financeira das actividades de farmacovigilância deve ser garantida. 
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Convém, portanto, evitar a cobrança de taxas directas que podem introduzir uma relação de 
"pagamento por serviços prestados".

Alteração 55
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em
conformidade com a presente directiva;

1) um resumo dos sistemas de gestão dos 
riscos para medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Embora a legislação preveja a publicação de 
informação muito pormenorizada nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, 
não inclui referências às informações essenciais para garantir uma utilização segura dos 
medicamentos. É por isso que o folheto informativo deve ser disponibilizado ao público. 

Alteração 56
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – parte introdutória e ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os 
Estados-Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:
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1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

1) um resumo dos sistemas de gestão dos 
riscos para medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Os documentos técnicos devem ser 
apresentados em forma de resumo e numa versão destinada a leigos. O folheto informativo e 
o resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações básicas 
sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 57
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

2) lista de medicamentos referida no artigo 
23.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004
cuja autorização está sujeita a 
determinadas condições ou requisitos;

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Embora a legislação preveja a publicação de 
informação muito pormenorizada nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, 
não inclui referências às informações essenciais para garantir uma utilização segura dos 
medicamentos. É por isso que o folheto informativo deve ser disponibilizado ao público. 
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Alteração 58
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

2) lista de medicamentos referida no artigo 
23.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004
cuja autorização está sujeita a 
determinadas condições ou requisitos;

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Os documentos técnicos devem ser 
apresentados em forma de resumo e numa versão destinada a leigos. O folheto informativo e 
o resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações básicas 
sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 59
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) a versão electrónica mais actualizada 
do folheto informativo e do resumo das 
características do medicamento para 
todos os medicamentos já existentes e 
novos;

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
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apresentadas de maneira fácil e compreensível. Os documentos técnicos devem ser 
apresentados em forma de resumo e numa versão destinada a leigos. O folheto informativo e 
o resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações básicas 
sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 60
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B) um breve historial das modificações 
introduzidas na informação sobre o 
medicamento.
Todas as informações publicadas nos
portais sobre segurança, incluindo as 
referidas nos pontos 1 a 3-A do presente 
artigo, devem ser apresentadas de forma 
compreensível para o público em geral. As 
informações sobre a segurança e os riscos 
potenciais dos medicamentos devem ser 
fornecidas no contexto dos benefícios 
globais comprovados.

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Os documentos técnicos devem ser 
apresentados em forma de resumo e numa versão destinada a leigos. O folheto informativo e 
o resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações básicas 
sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 61
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106 – pontos 3-A) e 3-B) (novos)
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Texto da Comissão Alteração

3-A) a versão electrónica mais actualizada 
do folheto informativo e do resumo das 
características do medicamento para todos 
os medicamentos já existentes e novos; 

3-B) um breve historial das modificações 
introduzidas na informação sobre o 
medicamento.

Todas as informações publicadas nos 
portais sobre segurança, incluindo todas 
as informações referidas nos pontos 1 a 3-
B, devem ser apresentadas de forma 
compreensível para o público em geral. 

Or. en

Justificação

As informações nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Embora a legislação preveja a publicação de 
informação muito pormenorizada nos portais nacionais sobre segurança dos medicamentos, 
não inclui referências às informações essenciais para garantir uma utilização segura dos 
medicamentos. É por isso que o folheto informativo deve ser disponibilizado ao público. 

Alteração 62
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao elaborarem os comunicados referidos 
nos n.ºs 2 e 3, a Agência ou as autoridades 
nacionais competentes suprimem qualquer 
informação confidencial, de natureza 
pessoal ou comercial, a menos que seja 
necessário divulgá-la ao público para 
protecção da saúde pública.

4. Ao elaborarem os comunicados referidos 
nos n.ºs 2 e 3, a Agência ou as autoridades 
nacionais competentes suprimem qualquer 
informação confidencial, de natureza 
pessoal ou comercial, em consulta com o 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a menos que seja necessário 
divulgá-la ao público para protecção da 
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saúde pública.

Or. en

Justificação

As consultas com o titular da autorização de introdução no mercado são importantes para 
assegurar que informação comercial de natureza confidencial não seja inadvertidamente 
divulgada. 

Alteração 63
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização.

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, precisando se 
ocorreram com doses geralmente 
utilizadas no homem na profilaxia, 
diagnóstico ou tratamento de doenças ou 
no restauro, na correcção ou na 
modificação de funções fisiológicas; na 
sequência de um erro terapêutico; ou na 
sequência de uma utilização não 
conforme ao resumo autorizado das 
características do medicamento, quer as 
reacções tenham sido assinaladas 
espontaneamente por doentes ou 
profissionais de saúde ou tenham ocorrido 
no âmbito de estudos de segurança 
pós-autorização.

Or. fr

Justificação

O alargamento da noção de "reacções adversas" aos efeitos secundários resultantes de um 
erro terapêutico ou de uma utilização não conforme ao resumo autorizado das características 
do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva de medicamentos) permite uma 
percepção mais global dos efeitos secundários que podem ser nocivos para os doentes. 
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Todavia, é importante distinguir claramente entre os efeitos secundários ligados a condições 
normais de utilização e os outros. Esta distinção deve estar presente no procedimento de 
notificação.

Alteração 64
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica por doentes ou 
profissionais de saúde.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 
por via electrónica ou por qualquer outro 
meio adequado por doentes ou 
profissionais de saúde.

Or. fr

Justificação

É importante não impedir a notificação de reacções adversas, erguendo barreiras 
tecnológicas. Com efeito, certas pessoas não dispõem necessariamente de acesso à Internet 
ou têm dificuldade em utilizá-la.

Alteração 65
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 3 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004
(adiante designada «base de dados 

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004
(adiante designada «base de dados 
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Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros no prazo de 15 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.

Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros, precisando se ocorreram com 
doses geralmente utilizadas no homem na 
profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 
doenças ou no restauro, na correcção ou 
na modificação de funções fisiológicas; 
na sequência de um erro terapêutico; ou 
na sequência de uma utilização não 
conforme ao resumo autorizado das 
características do medicamento, no prazo 
de 15 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no dia 
seguinte àquele em que o titular teve 
conhecimento do sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas sem gravidade ocorridas 
na Comunidade no prazo de 90 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance 
informações sobre todas as suspeitas de 
reacções adversas sem gravidade ocorridas 
na Comunidade, precisando se ocorreram 
com doses geralmente utilizadas no 
homem na profilaxia, diagnóstico ou 
tratamento de doenças ou no restauro, na 
correcção ou na modificação de funções 
fisiológicas; na sequência de um erro 
terapêutico; ou na sequência de uma 
utilização não conforme ao resumo 
autorizado das características do 
medicamento, no prazo de 90 dias a contar 
da recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.

Or. fr

Justificação

O alargamento da noção de "reacções adversas" aos efeitos secundários resultantes de um 
erro terapêutico ou de uma utilização não conforme ao resumo autorizado das características 
do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva de medicamentos) permite uma 
percepção mais global dos efeitos secundários que podem ser nocivos para os doentes. 
Todavia, é importante distinguir claramente entre os efeitos secundários ligados a condições 
normais de utilização e os outros. Esta distinção deve estar presente no procedimento de 
notificação.
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Alteração 66
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde.

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, precisando se 
ocorreram com doses geralmente 
utilizadas no homem na profilaxia, 
diagnóstico ou tratamento de doenças ou 
no restauro, na correcção ou na 
modificação de funções fisiológicas; na 
sequência de um erro terapêutico; ou na 
sequência de uma utilização não 
conforme ao resumo autorizado das 
características do medicamento.

Or. fr

Justificação

O alargamento da noção de "reacções adversas" aos efeitos secundários resultantes de um 
erro terapêutico ou de uma utilização não conforme ao resumo autorizado das características 
do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva de medicamentos) permite uma 
percepção mais global dos efeitos secundários que podem ser nocivos para os doentes. 
Todavia, é importante distinguir claramente entre os efeitos secundários ligados a condições 
normais de utilização e os outros. Esta distinção deve estar presente no procedimento de 
notificação.

Alteração 67
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre
segurança dos medicamentos criados na 
Web .

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web ou por quaisquer outros meios 
adequados.

Or. fr

Justificação

É importante não impedir a notificação de reacções adversas, erguendo barreiras 
tecnológicas. Com efeito, certas pessoas não dispõem necessariamente de acesso à Internet 
ou têm dificuldade em utilizá-la.

Alteração 68
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance.

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance, 
precisando se ocorreram com doses 
geralmente utilizadas no homem na 
profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 
doenças ou no restauro, na correcção ou 
na modificação de funções fisiológicas;
na sequência de um erro terapêutico; ou 
na sequência de uma utilização não 
conforme ao resumo autorizado das 
características do medicamento.

Or. fr

Justificação

O alargamento da noção de "reacções adversas" aos efeitos secundários resultantes de um 
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erro terapêutico ou de uma utilização não conforme ao resumo autorizado das características 
do medicamento (incluindo a utilização indevida e abusiva de medicamentos) permite uma 
percepção mais global dos efeitos secundários que podem ser nocivos para os doentes. 
Todavia, é importante distinguir claramente entre os efeitos secundários ligados a condições 
normais de utilização e os outros. Esta distinção deve estar presente no procedimento de 
notificação.

Alteração 69
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-B – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.ºA ou 10.º C e os titulares de registos de 
medicamentos nos termos dos artigos 14.º 
ou 16.ºA só têm de apresentar relatórios 
periódicos actualizados de segurança para 
esses medicamentos se:

3. Em derrogação do n.º 1 do presente 
artigo, os titulares de autorizações de 
introdução no mercado para os 
medicamentos referidos nos artigos 10.º, 
10.º-A ou 10.º-C e os titulares de registos 
de medicamentos nos termos dos artigos 
14.º ou 16.º-A só têm de apresentar 
relatórios periódicos actualizados de 
segurança para esses medicamentos de três 
em três anos, excepto se:

Or. fr

Justificação

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Alteração 70
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
avalia a questão que lhe foi apresentada.
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública.

2. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
avalia a questão que lhe foi apresentada.
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública, juntamente com 
representantes do Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano. A 
Agência, em consulta com as partes 
interessadas, elabora directrizes para a 
organização e realização de audições 
públicas.
A audição pública deve igualmente 
apreciar a eficácia e os benefícios do 
medicamento, bem como anteriores 
avaliações risco-benefício levadas a cabo 
pelo Comité dos Medicamentos ou pelo 
grupo de coordenação, em conformidade 
com o procedimento para a concessão da 
autorização de introdução no mercado 
descrito no n.º 107-L.

Or. en

Justificação

A organização de audições públicas por este comité é um instrumento útil, desde que a 
organização possa ser definida tendo devidamente em conta não só os riscos, mas também os 
benefícios do medicamento ou medicamentos em causa, a fim de que a discussão seja credível 
e objectiva. Esta disposição visa essencialmente o bem-estar do doente e a avaliação dos 
riscos e benefícios de determinado medicamento à luz de todos os elementos disponíveis.
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Alteração 71
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O comité consultivo para a determinação
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
avalia a questão que lhe foi apresentada.
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública.

2. O comité consultivo para a determinação
da relação risco-benefício em matéria de 
farmacovigilância avalia a questão que lhe 
foi apresentada. Para o efeito dessa 
avaliação, pode realizar uma audição 
pública no quadro de uma análise 
risco-benefício.

Or. fr

Justificação

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Alteração 72
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de ser organizada uma audição 
pública, é publicado um relatório 
preliminar após a audição.

Or. fr
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Justificação

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Alteração 73
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
necessárias para utilizar o medicamento 
de forma segura e eficaz no resumo das 
características do medicamento e no 
folheto informativo prevista no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º da Directiva 2001/83/CE, com 
a redacção que lhe foi dada pela presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da 
presente directiva aquando da renovação 
dessas autorizações ou decorridos três 
anos após a referida data, consoante o 
que ocorra primeiro.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A inserção de um resumo de informações essenciais é supérflua (sendo já o próprio resumo 
das características do produto (RCP) uma síntese das informações importantes), pode ser 
uma fonte de confusão para os doentes (estes podem não ver informações importantes, 
inscritas no RCP, mas não no resumo das informações essenciais) e pode criar problemas de 
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legibilidade (caso, por exemplo, dos folhetos publicados em várias línguas). 

Alteração 74
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até a Agência poder assegurar as 
funcionalidades da base de dados 
Eudravigilance, todos os relatórios 
periódicos actualizados sobre segurança 
devem ser igualmente transmitidos às 
autoridades nacionais competentes dos 
países onde o medicamento for 
autorizado.

Or. en


