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Alteração 9

Ashley Fox, em nome do Grupo ECR
Anja Weisgerber, em nome do Grupo PPE

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua divulgação. 
Esse controlo inclui informações sobre os 
estudos científicos com base na 
observação, as medidas de 
acompanhamento no âmbito da prevenção 
e dos tratamentos médicos ou as 
informações destinadas a apresentar os 
medicamentos no contexto da doença a 
prevenir ou a tratar. No caso dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados em conformidade com o título 
II do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
devem ser adoptadas disposições no 
sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»).

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua divulgação. 
Esse controlo inclui informações sobre os 
estudos científicos com base na observação 
experimental, as medidas de 
acompanhamento no âmbito da prevenção 
e dos tratamentos médicos ou as 
informações destinadas a apresentar os 
medicamentos no contexto da doença a 
prevenir ou a tratar. No caso dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados em conformidade com o título 
II do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
devem ser adoptadas disposições no 
sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»), a não 
ser que o teor dessa informação já tenha 
sido controlado por uma autoridade 
nacional competente, e que a Agência, ou 
um organismo nacional competente, 
tenham examinado as medidas a adoptar 
pelo fabricante após a notificação das 
reacções adversas e a consequente e 
imediata actualização da literatura.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reduzir os encargos burocráticos decorrentes do requisito de todas 
as informações relativas ao produto serem controladas pela Agência.
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Alteração 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua divulgação. 
Esse controlo inclui informações sobre os 
estudos científicos com base na 
observação, as medidas de 
acompanhamento no âmbito da prevenção 
e dos tratamentos médicos ou as 
informações destinadas a apresentar os 
medicamentos no contexto da doença a 
prevenir ou a tratar. No caso dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados em conformidade com o título 
II do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
devem ser adoptadas disposições no 
sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»).

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua 
disponibilização. Esse controlo inclui 
informações sobre os estudos científicos 
com base na observação, as medidas de 
acompanhamento no âmbito da prevenção 
e dos tratamentos médicos ou as 
informações destinadas a apresentar os 
medicamentos no contexto da doença a 
prevenir ou a tratar. No caso dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados em conformidade com o título 
II do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
devem ser adoptadas disposições no 
sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»).

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos pacientes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando necessitam dela (ao contrário do princípio 
de promover a informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações de 
introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).
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Alteração 11
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua divulgação. 
Esse controlo inclui informações sobre os 
estudos científicos com base na 
observação, as medidas de 
acompanhamento no âmbito da 
prevenção e dos tratamentos médicos ou 
as informações destinadas a apresentar os 
medicamentos no contexto da doença a 
prevenir ou a tratar. No caso dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados em conformidade com o título 
II do Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
devem ser adoptadas disposições no 
sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»).

(4) A Directiva 2001/82/CE prevê o 
controlo de certos tipos de informação 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros antes da sua divulgação. 
No caso dos medicamentos para uso 
humano autorizados em conformidade com 
o título II do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, devem ser adoptadas disposições 
no sentido de sujeitar certos tipos de 
informação a um controlo prévio pela 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir, designada por «Agência»), assim 
como ao acompanhamento por esta das 
medidas a tomar pelo fabricante após a 
notificação das reacções adversas, e 
consequente actualização da literatura.

Or. en

Justificação

A alteração proposta diz respeito a informações que não foram aprovadas 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 12

Ashley Fox, em nome do Grupo ECR
Anja Weisgerber, em nome do Grupo PPE
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao disposto no n.º 1 do 
artigo 100.º-G da Directiva 2001/83/CE, a 
informação sobre os medicamentos 
referida na alínea d) do artigo 100.º-B 
dessa directiva está sujeita a controlo 
prévio pela Agência antes da sua 
divulgação.

1. Em derrogação ao disposto no n.º 1 do 
artigo 100.º-G da Directiva 2001/83/CE, a 
informação sobre os medicamentos 
referida na alínea d) do artigo 100.º-B 
dessa directiva está sujeita a controlo 
prévio pela Agência ou por uma 
autoridade nacional competente antes da 
sua divulgação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reduzir os encargos burocráticos decorrentes do requisito de todas 
as informações relativas ao produto serem controladas pela Agência.

Alteração 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao disposto no n.º 1 do 
artigo 100.º-G da Directiva 2001/83/CE, a 
informação sobre os medicamentos 
referida na alínea d) do artigo 100.º-B 
dessa directiva está sujeita a controlo 
prévio pela Agência antes da sua 
divulgação.

1. Em derrogação ao disposto no n.º 1 do 
artigo 100.º-G da Directiva 2001/83/CE, a 
informação sobre os medicamentos 
referida na alínea d) do artigo 100.º-B 
dessa directiva está sujeita a controlo 
prévio pela Agência antes da sua 
disponibilização.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos pacientes. Por conseguinte, as informações não 
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promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o 
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando necessitam dela (ao contrário do princípio 
de promover a informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações de 
introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.° 1, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado têm 
de enviar à Agência uma cópia da 
informação que pretendem divulgar.

2. Para efeitos do n.° 1, os titulares de 
autorizações de introdução no mercado têm 
de enviar à Agência uma cópia da 
informação que pretendem disponibilizar.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve centrar-se nos pacientes. Por conseguinte, as informações não 
promocionais sobre medicamentos devem ser disponibilizadas aos pacientes e ao público em 
geral pelos titulares de autorizações de introdução no mercado, em conformidade com o
princípio da procura activa da informação ("pull principle"), segundo o qual os pacientes/o 
público em geral têm acesso à informação quando necessitam dela (ao contrário do princípio 
de promover a informação ("push principle"), segundo o qual os titulares de autorizações de 
introdução no mercado divulgam a informação aos pacientes e ao público em geral).

Alteração 15
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

O facto de as objecções terem de ser apresentadas no prazo de 60 dias pode ser demasiado 
curto para a Agência Europeia de Medicamentos, nomeadamente atendendo a que, por ora, 
não é possível fazer uma estimativa do número de pedidos. Esta disposição deve ser 
suprimida, a fim de evitar uma situação em que a autorização é concedida automaticamente 
em virtude de a Agência estar sobrecarregada de pedidos.

Alteração 16
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. No prazo de 90 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE, devendo fundamentar 
devidamente a sua decisão. Não havendo 
objecções por parte da Agência no prazo de 
90 dias, a informação é considerada aceite 
e pode ser publicada.

Or. en
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Justificação

A fundamentação por parte da Agência Europeia de Medicamentos permitirá uma maior 
transparência e eficiência no processo de elaboração da informação. O prazo de 60 dias 
imposto pela Comissão para a aprovação tácita da informação a ser disponibilizada pelos 
titulares de autorizações de introdução no mercado parece não ser suficiente para a Agência 
poder desempenhar adequadamente as suas funções,  pelo que um prazo de 90 dias parece 
mais adequado, uma vez que, por um lado, permite à Agência verificar a informação e, por 
outro, que os pacientes beneficiem, o mais rapidamente possível, de novos medicamentos 
inovadores.


