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Alteração 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 junto dos pacientes e 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 
disponibilizada.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adopção impõe adaptações técnicas em 
todo o texto).

Or. en

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).
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Alteração 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; A sua 
adopção implicará a introdução das 
modificações correspondentes em todo o 
diploma).

Or. en

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 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; A sua 
adopção implicará a introdução das 
modificações correspondentes em todo o 
diploma).

Or. en

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 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos.

pacientes em toda a União Europeia serem 
cada vez mais activos no que concerne os 
cuidados de saúde, é necessário alterar a 
legislação vigente para reduzir as 
diferenças relativamente ao acesso à 
informação e para permitir a 
disponibilização de informação de 
qualidade, objectiva, fiável e não 
promocional sobre os medicamentos, 
colocando a tónica nos 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.

Or. en

Justificação

A presente directiva centrar-se nos pacientes. Por conseguinte, deve incidir nos pacientes e 
nos seus interesses. Convém deixar claro que são os pacientes quem tem o direito de obter 
facilmente certas informações, e não a indústria farmacêutica que tem direito de difundir 
informações. 

Alteração 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

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

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 
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.

Or. en

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 33
António Fernando Correia de Campos

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 

(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 
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sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

(a substituição do termo "difundida" pelo 
termo "disponibilizada" deverá aplicar-se 
a todo o texto. Se a presente alteração for 
aprovada, esta substituição deverá ser 
feita a todo o texto.)

Or. pt

Alteração 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 11 

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 modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adopção impõe adaptações técnicas em 
todo o texto).

Or. en

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 



AM\808733PT.doc 9/30 PE439.868v01-00

PT

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 35
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é difundida através 
da televisão ou da rádio, os pacientes não 
estão protegidos contra essa informação 
não solicitada, pelo que este tipo de 
divulgação não deve ser autorizado.

(12) A informação prestada ao público em 
geral sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica só deve ser difundida através de 
canais de comunicação específicos, 
incluindo a Internet e as publicações no 
domínio da saúde, a fim de evitar que a 
eficácia da proibição imposta à publicidade 
seja desvirtuada pela disponibilização não 
solicitada de informação ao público. 
Quando a informação é disponibilizada
através da televisão ou da rádio, os 
pacientes não estão protegidos contra essa 
informação não solicitada, pelo que este 
tipo de disponibilização não deve ser 
autorizado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

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 objectividades 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 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) É aditado 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.”

Or. en

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 
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 38
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

(-1) 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;"

Or. pt

Alteração 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

– as informações disponibilizadas ao 
público em geral pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
sobre os medicamentos sujeitos a receita 
médica que sejam abrangidas pelo disposto 
no título VIII-A.»

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 40
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela 
indústria no interesse da saúde pública e 
aprovadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros.»

4. A proibição referida no nº 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação 
efectuadas pela indústria e aprovadas pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

A possibilidade de os titulares de autorizações de introdução no mercado efectuarem "outras 
campanhas no interesse da saúde pública", para além das campanhas de vacinação (já 
previstas na actual directiva), não é suficientemente clara e pode ser enganosa. Além disso, a 
actual directiva já autoriza os titulares de autorizações de introdução no mercado a fornecer 
informações não promocionais relativas à saúde humana ou a doenças humanas (artigo 86 º, 
n º 2).

Alteração 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 
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.

1. 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, 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.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
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do texto legislativo em causa; A sua 
adopção implicará a introdução das 
modificações correspondentes em todo o 
diploma).

Or. en

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 42
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 
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.

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir 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.

Or. pt
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Alteração 43
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 
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.

1. 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 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, 
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.

Or. en

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 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
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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.

Or. en

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 incrementar a qualidade 
destas campanhas de informação e garantir que as mesmas alcançam os pacientes de uma 
maneira eficaz, as autoridades nacionais devem tomar em consideração os conhecimentos 
sobre o assunto da indústria, dos profissionais da saúde e das associações de doentes.

Alteração 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

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:

Os seguintes tipos de informação relativa a 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica podem ser disponibilizados
pelo titular da autorização de introdução no 
mercado ao público em geral ou a 
elementos desse público:
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adopção impõe adaptações técnicas em 
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todo o texto).

Or. en

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 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

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 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:
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Or. en

Justificação

A presente directiva 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 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
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

Or. en

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 48
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
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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;

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, de mais fácil compreensão, 
desde que esteja patente uma 
representação fiel dos riscos e dos 
benefícios do medicamento;

Or. pt

Alteração 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 a 
fiabilidade da informação;

Or. en
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Justificação

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

Alteração 50
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 convivial para o paciente, e sem 
prejuízo da natureza exaustiva e imparcial 
das informações disponibilizadas;

Or. en

Justificação

Melhorar o folheto informativo é essencial para garantir uma melhor informação dos 
pacientes e do público em geral sobre os medicamentos. No entanto, conferir aos titulares da 
autorização de introdução no mercado a possibilidade de apresentarem informações 
essenciais de uma forma diferente pode gerar alguma confusão nos pacientes e no público em 
geral, e permitir que os titulares da autorização de introdução no mercado forneçam 
informações distorcidas (por exemplo, omissão de informação, ênfase colocada nos 
benefícios de um medicamento, minimizando os respectivos riscos). Por isso, é essencial 
sublinhar que a informação pode ser disponibilizada de uma forma mais convivial para os 
pacientes, desde que isso não coloque em causa a respectiva qualidade.
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Alteração 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 sobre um 
medicamento, relativo, por exemplo, a
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

Or. en

Justificação

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

Alteração 52
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Testes farmacêuticos e testes pré-
clínicos, bem como os ensaios clínicos do 
medicamento em questão contidos na 
versão publicamente acessível do relatório 
de avaliação visada no n.º 1.

Or. en
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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 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d-A) (nova)

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.

Or. en

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 do medicamento em questão. 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 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 55
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Revistas de carácter técnico e científico
da área da saúde, ou revistas dirigidas ao 
público em geral cujo conteúdo 
predominante seja a área da saúde, 
brochuras, panfletos e outras categorias 
de informação impressa, com exclusão de 
material não solicitado, distribuído 
activamente ao público em geral ou a
elementos desse público;

Or. pt
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Alteração 56
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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;

Or. en

Alteração 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

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;

Or. en

Justificação

Esta alteração deve ser considerada como um aditamento à alteração 12 do relator. Ao 
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permitir que os diferentes Estados-Membros definam as “publicações no domínio da saúde”, 
não se cumpre um dos objectivos fundamentais da directiva - que é o de abordar as 
desigualdades em toda a UE no que diz respeito ao acesso dos pacientes à informação. As 
orientações europeias relativas às informações autorizadas - propostas ao abrigo do n.° 2 do 
art. 100.°-G - garantem o acesso equitativo à informação de todos os pacientes em qualquer 
Estado-Membro. Esta alteração deve ser igualmente vista à luz da alteração 11 do relator, 
que exclui claramente os meios de comunicação impressos, pelo que não figuram entre as 
“publicações no domínio da saúde”. 

Alteração 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Sítios Internet sobre medicamentos dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado, com exclusão de material não 
solicitado distribuído activamente ao 
público em geral ou a elementos desse 
público;

Or. en

Justificação

Importa clarificar que a informação não promocional sobre os medicamentos, 
disponibilizada ao público em geral pelos titulares de autorizações de introdução no 
mercado, deve ser publicada no sítio Internet desses titulares. 

Alteração 59
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Alteração 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 100.º-C-A
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 
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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 n.° 2 do artigo 100.°-B e 
definido pelas orientações da Comissão 
relativas à informação autorizada.  

Or. en

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 de saúde nacionais. Estes portais 
devem ser vistos como um meio para complementar a relação entre pacientes e profissionais 
da saúde, e não como um meio para substituir essa relação. Esses portais devem ser 
administrados pela autoridade nacional competente de cada Estado-Membro, em cooperação 
com as partes interessadas, tais como as organizações de pacientes ou os profissionais da 
saúde.

Alteração 61
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C-A (novo) – n.º 4 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4. Se as autoridades nacionais 
competentes considerarem necessário, 
podem igualmente disponibilizar ao 
público em geral informações sobre 
medicamentos e outras informações 
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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 electrónicas.  
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 
cobrar às autoridades nacionais a 
disponibilização dessa informação.
____________________

1 JO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

Or. en

Justificação

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 
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 62
Philippe Juvin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
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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.

Or. en

Justificação

É necessário dispor de um sistema de controlo apropriado para evitar o uso indevido de 
informação. A auto-regulação não aparenta ser um instrumento suficientemente coercivo 
para alcançar este objectivo. 

Alteração 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 n.° 1 podem fornecer conteúdos em 
vídeo sempre que isso se destine a 
promover a utilização segura e eficaz dos 
medicamentos em geral, e desde que não 
contenha qualquer informação 
promocional relativa a medicamentos. O 
cumprimento destas duas condições deve 
ser objecto de controlo, em conformidade 
com o artigo 100.°-G.

Or. en
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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 videográficos devem ser objecto 
de controlo nos termos do artigo 100.°-G, por forma a garantir que são absolutamente 
neutros e que não contêm qualquer informação promocional relativa a um dado produto.

Alteração 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 que alerte o público para o facto 
de a informação aí contida ser redigida 
pelo titular da autorização de introdução 
no mercado. Será igualmente incluída 
nesse aviso uma ligação para a base de 
dados EudraPharm relativa a 
medicamentos.

Or. en

Justificação

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


