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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os medicamentos contribuem significativamente para a saúde dos cidadãos da UE. Podem 
todavia originar também reacções adversas, que, segundo a Comissão Europeia, são 
responsáveis por cerca de 5% do total das admissões em hospitais (dado que a notificação dos 
casos é insuficiente, não é possível avançar uma estimativa precisa). O caso do rofecoxib 
(Vioxx), um anti-inflamatório que foi retirado do mercado em 2004 devido a risco 
cardiovascular agravado (mais de 30.000 ataques estimados nos EUA, alguns dos quais 
fatais), permitiu sensibilizar para a necessidade de reforçar a farmacovigilância.

A farmacovigilância é o processo e a ciência de monitorização da segurança dos 
medicamentos, incluindo a recolha e gestão de dados sobre a segurança dos medicamentos, a 
avaliação desses dados a fim de detectar eventuais problemas de segurança, a adopção de 
medidas tendentes a eliminar esse problema, e a avaliação do procedimento seguido e os 
resultados obtidos. 

No que diz respeito aos medicamentos autorizados centralmente, o processo de 
farmacovigilância está estabelecido no Regulamento 726/2004.  No que diz respeito aos 
medicamentos autorizados a nível nacional, o processo de farmacovigilância está estabelecido 
na Directiva 2001/83. O presente parecer refere-se às alterações propostas à Directiva 
2001/83. 

A Comissão pretende melhorar o actual sistema de farmacovigilância, através da clarificação 
do papel dos vários agentes envolvidos, simplificação dos procedimentos, melhoria da 
transparência e da comunicação, assim como dos procedimentos de recolha de dados e de 
avaliação, maior envolvimento das partes interessadas, e através do estabelecimento de 
melhores práticas.

Embora o relator de parecer se congratule com a proposta, entende que a mesma pode ser 
melhorada, principalmente no que toca a questões relativas à protecção do consumidor, à 
transparência e à protecção de dados. Assim, propõe as seguintes alterações:

 As notificações comunicadas pelos doentes podem contribuir de forma inovadora para 
a compreensão das reacções adversas aos medicamentos, conforme foi o caso com a 
paroxetina (Deroxat / Seroxat), um antidepressivo que, graças às notificações 
comunicadas pelos doentes, foi dado como fazendo aumentar o risco de suicídio e 
causar síndrome de abstinência ("cabeça eléctrica"), quando os doentes decidiam 
terminar o respectivo tratamento. 

 Os consumidores devem comunicar directamente as informações às autoridades 
nacionais. Um sistema descentralizado de notificação, em que a comunicação de todas 
as reacções adversas a medicamentos (transmitida por doentes, hospitais, profissionais 
de saúde e empresas farmacêuticas) à base de dados europeia seja coordenada a nível 
nacional, aumenta a segurança da protecção de dados e garante a qualidade dos dados 
registados a nível europeu.  A proximidade também permite às autoridades nacionais: 
- verificar estas informações a fim de acrescentar dados valiosos, aplicando os 

conhecimentos específicos que detêm; 
- ter uma visão clara sobre as reacções adversas que ocorrem no seu território, 
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- e disponibilizar estas informações à população no idioma do próprio país (tal como 
o Reino Unido e os País Baixos já fazem). 

 Consumidores e profissionais de saúde devem ter também pleno acesso à base de 
dados central europeia EUDRAVigilance, a fim de prevenir a desnecessária 
reprodução de reacções adversas a um medicamento, facilitando o acesso às 
informações validadas. É uma maneira eficaz de combater as desigualdades em 
matéria de informação sobre reacções adversas a medicamentos entre 
Estados-Membros. Este acesso público à Eudravigilance é necessário para repor a 
confiança dos cidadãos na capacidade das autoridades de saúde para protegerem a 
saúde pública. 

 A utilização de páginas da Internet para efeitos de notificação deve ser 
complementada por outros meios de comunicação, como correio electrónico, fax e 
telefone, tal como sucede nos EUA e no Reino Unido, a fim de não excluir as pessoas 
que não disponham de acesso à Internet, ou que a não saibam utilizar, e no intuito de 
melhorar as notificações comunicadas pelos doentes. 

 Todos os relatórios de avaliação respeitantes a um medicamento no âmbito dos 
sistemas de farmacovigilância nacionais e europeu devem ser disponibilizados ao 
público. Sempre que estiver em causa o interesse geral, como no caso dos dados de 
farmacovigilância, impõe-se que seja sempre garantida plena transparência. 

 O financiamento dos sistemas de farmacovigilância deve permanecer público, tendo 
em conta a responsabilidade dos poderes públicos em proteger a respectiva população, 
e a fim de garantir a sua independência. 

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 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 

Suprimido
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seus benefícios.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão, após consulta das organizações 
de doentes e de consumidores, de médicos 
e de farmacêuticos, dos Estados-Membros
e de outras partes interessadas, 
apresentará, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação sobre 
a legibilidade do resumo das 
características do produto e do folheto 
informativo do medicamento e sobre a sua 
importância para o público em geral e 
para os profissionais de saúde.  Após uma 
análise de todos estes dados, a Comissão 
apresentará, se for caso disso, propostas 
tendentes a melhorar a apresentação e o 
teor do resumo das características do 
produto e do folheto informativo do 
medicamento, a fim de garantir que os 
mesmos constituem uma fonte de 
informação valiosa para o público em 
geral e para os profissionais de saúde.

Or. en

Justificação

Os folhetos informativos dos medicamentos, muitas vezes, ainda não são claros nem 
facilmente compreensíveis para os consumidores. Incumbe à Comissão apresentar propostas 
reflectidas que tenham sido debatidas com todos os interessados. 
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Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado e os Estados-Membros
comuniquem as reacções adversas à base e 
à rede de tratamento de dados de 
farmacovigilância comunitárias referidas 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (adiante 
designada «base de dados 
Eudravigilance»).

(18) A fim de simplificar a notificação de 
suspeitas de reacções adversas, basta que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado comuniquem as reacções 
adversas aos Estados-Membros, e que os 
Estados-Membros comuniquem essas 
reacções directamente à base e à rede de 
tratamento de dados de farmacovigilância 
comunitárias referidas na alínea d) do n.º 1 
do artigo 57.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (adiante designada «base de 
dados Eudravigilance»). Qualquer 
alteração na base de dados nacional deve 
ser integrada de forma imediata e 
automática na base de dados 
EudraVigilance. A base de dados 
EudraVigilance e a base de dados 
nacional devem ser plenamente 
interoperáveis. 

Or. en

Justificação

Só a notificação indirecta de reacções adversas por parte de doentes, profissionais de saúde 
e titulares de autorizações de introdução no mercado às autoridades nacionais competentes 
garante a qualidade dos dados no sistema Eudravigilance. Permite retirar proveito dos seus 
conhecimentos técnicos e reconhece a sua responsabilidade em termos de protecção da saúde 
pública, tanto a nível nacional como europeu. 

No entanto, é essencial que os doentes tenham acesso directo à base de dados 
Eudravigilance. Isto garante o fácil acesso e a rápida difusão de informações de interesse 
público de qualidade. 
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A presente directiva não deverá 
prejudicar a Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Outubro de 1995, relativa à 
protecção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses 
dados1, nem o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados2. A fim de 
identificar, avaliar, compreender e 
prevenir reacções adversas, identificar e 
tomar medidas a fim de reduzir os riscos e 
aumentar os benefícios dos medicamentos 
com o objectivo de proteger a saúde 
pública, deveria ser possível processar os 
dados pessoais no âmbito do sistema 
EudraVigilance, respeitando a legislação 
comunitária sobre protecção de dados.
----------
1JO L 281 de 23.11.95, p. 1.
2JO L 8 de 12.01.01, p. 2.

Or. en

Justificação

O tratamento dos dados pessoais relativos aos consumidores de medicamentos em diferentes 
fases do processo de farmacovigilância deve estar em conformidade com os princípios de 
protecção de dados previstos na Directiva 95/46/CE.
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) é inserido o ponto 3-A seguinte:
“3-A) Resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz;
(b) é aditado o seguinte parágrafo:
«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. en

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

É inserido o seguinte artigo 21.º-A: Suprimido

«Artigo 21.º-A

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

(1) inclusão de determinadas medidas em 
prol da utilização segura do medicamento 
no sistema de gestão dos riscos;

(2) realização de estudos de segurança 
pós-autorização;

(3) cumprimento de requisitos em matéria 
de registo ou notificação de reacções 
adversas mais rigorosos que os previstos 
no título IX;
(4) quaisquer outras condições ou 
restrições em relação à utilização segura e 
eficaz do medicamento.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário. “

Or. en

Justificação

Este artigo não contém valor acrescentado Para doentes sem outras opções terapêuticas 
(portadores do VIH multiresistente, cancro incurável, ou quando os tratamentos disponíveis 
proporcionam resultados medíocres, etc), já existem disposições a nível europeu e a nível dos 
Estados-Membros para acelerar os procedimentos de autorização de introdução no mercado. 
Este artigo poderia levar à generalização dos procedimentos simplificados e acelerados de 
autorização de introdução no mercado, mesmo que não houvesse uma necessidade médica 
insatisfeita. 
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As ordens do dia pormenorizadas 
das reuniões dos grupos de coordenação 
devem ser publicadas, o mais tardar, no 
dia anterior ao da reunião. As actas 
circunstanciadas das reuniões dos grupos 
de coordenação, acompanhadas das 
decisões adoptadas e das declarações de 
voto e respectiva motivação, incluindo 
opiniões minoritárias, devem ser 
publicadas durante o mês seguinte ao da 
reunião. 

Or. en

Justificação

A tomada de decisão no âmbito da farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a 
fim de fornecer informações exaustivas a todos os interessados, designadamente a fim de 
repor a confiança dos doentes e dos cidadãos na responsabilização das autoridades de saúde.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

No artigo 59.º, o n.º 1 é alterado da 
seguinte forma:

Suprimido

(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:
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«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>.»

Or. en

Justificação

A proposta de resumo da informação essencial sobre segurança e a utilização eficaz dos 
medicamentos deve ser rejeitada, uma vez que o conceito de "informação essencial" é 
enganoso e pode ser mal interpretado.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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. en

Justificação
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A proposta de resumo da informação essencial sobre segurança e a utilização eficaz dos 
medicamentos deve ser rejeitada, uma vez que o conceito de "informação essencial" é 
enganoso e pode ser mal interpretado.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros: Os Estados-Membros:
(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 doentes, médicos, 
hospitais, farmacêuticos e outros 
profissionais de saúde a notificarem as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente;

Or. en

Justificação

Incumbe às autoridades nacionais assegurar a qualidade e o acompanhamento crítico de 
todos os dados relevantes.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A). garantam que o público seja 
informado em tempo útil sobre questões 
de farmacovigilância relativas à utilização 
de um medicamento;

Or. en

Justificação

Os dados de farmacovigilância devem ser transmitidos o mais rapidamente possível aos 
profissionais de saúde e aos doentes, a fim de dar cumprimento ao princípio da precaução.
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Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – n.º 1 – alínea 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-A). garantam que as informações sobre 
reacções adversas a medicamentos sejam 
tornadas públicas rapidamente.

Or. en

Justificação

Os dados de farmacovigilância devem ser transmitidos o mais rapidamente possível aos 
profissionais de saúde e aos doentes, a fim de aplicar o princípio da precaução.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

  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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades públicas são responsáveis pelo financiamento da farmacovigilância, uma vez 
que são responsáveis pela protecção da saúde pública e assumiram a responsabilidade pela 
concessão de autorização.
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Alteração 14

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) As ordens do dia e as actas 
circunstanciadas das reuniões do comité 
consultivo e do grupo de coordenação 
para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância. 

Or. en

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser absolutamente transparente, a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica às autoridades nacionais 
competentes informações sobre todas as 
reacções adversas graves ocorridas no seu 
território 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.

Or. en
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Justificação

É obrigação dos titulares de autorizações de introdução no mercado transmitir o mais 
rapidamente possível às autoridades nacionais informações que lhes permitam ter uma visão 
clara das reacções adversas que ocorram no seu território e, eventualmente, tomar decisões 
adequadas para proteger a saúde pública sem demora, em sintonia com o princípio da 
precaução.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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 às autoridades nacionais 
competentes informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade.

Or. en

Justificação

É obrigação dos titulares de autorizações de introdução no mercado transmitir o mais 
rapidamente possível informações às autoridades nacionais, que lhes permitam ter uma visão 
clara das reacções adversas que ocorram no seu território e eventualmente tomar decisões 
adequadas para proteger a saúde pública sem demora, em sintonia com o princípio da 
precaução.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e avaliam 
a qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer notificações 
recebidas e encarregam os titulares de 
autorizações de introdução no mercado de
fazer esse acompanhamento. Os titulares 
de autorizações de introdução no mercado 
comunicam à base de dados 
Eudravigilance quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

4. As autoridades competentes dos
Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e avaliam 
a qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer notificações 
recebidas e providenciam pelo
acompanhamento dessas notificações. Os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado comunicam às autoridades 
competentes quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

Or. en

Justificação

Incumbe às autoridades nacionais assegurar a qualidade e o acompanhamento crítico de 
todos os dados relevantes.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros e o público 
devem poder aceder às notificações de 
reacções adversas ocorridas noutros 
Estados-Membros através da base de 
dados Eudravigilance.

Or. en

Justificação

A base de dados europeia de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente, a fim de 
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fornecer informações em tempo útil a todos os interessados e também aos doentes. É também 
uma maneira eficaz de combater as desigualdades em matéria de informação sobre reacções 
adversas a medicamentos entre Estados-Membros.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 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 profissionais de saúde, 
hospitais e doentes, titulares de 
autorizações de introdução no mercado, 
notificações de erros de medicação e
programas de prevenção.

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 
medicamentos criados na Web, bem como 
por outros meios adequados.

Or. en

Justificação

Incumbe às autoridades nacionais assegurar a qualidade e o acompanhamento crítico de 
todos os dados relevantes.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

3. Na sua primeira reunião após o termo do 
período para a apresentação de observações 
pelo titular da autorização de introdução no 

3. Na sua primeira reunião após o termo do 
período para a apresentação de observações 
pelo titular da autorização de introdução no 
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mercado previsto no n.º 2, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância adopta o 
relatório de avaliação, com ou sem 
alterações, tendo em conta quaisquer 
observações apresentadas de acordo com 
esse número.

mercado previsto no n.º 2, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância adopta o 
relatório de avaliação, com ou sem 
alterações.

Esse relatório de avaliação é publicado 
sem demora no portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos criado na 
Web.

Or. en

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-F

Texto da Comissão Alteração

No seguimento da avaliação dos relatórios 
periódicos actualizados de segurança, as
autoridades nacionais competentes 
ponderam a necessidade de adoptar medidas 
relativas aos termos da autorização de 
introdução no mercado do medicamento em 
causa. 

As autoridades nacionais competentes 
ponderam a necessidade de adoptar 
medidas relativas aos termos da 
autorização de introdução no mercado do 
medicamento em causa. 

Se necessário, mantêm, alteram, suspendem 
ou revogam a autorização de introdução no 
mercado.

Se necessário, mantêm, alteram, suspendem 
ou revogam a autorização de introdução no 
mercado.

As respectivas decisões são publicadas sem 
demora. Se a autorização de introdução no 
mercado for alterada por razões ligadas à 
farmacovigilância, as autoridades nacionais 
competentes ou o Estado-Membro de 
referência devem publicar imediatamente um 
relatório de avaliação actualizado do 



PA\799721PT.doc 19/19 PE431.039v01-00

PT

medicamento em causa ou um relatório 
pormenorizado sobre essa alteração.

Or. en

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-M

Texto da Comissão Alteração

A Agência publica as recomendações, os 
pareceres e as decisões referidos nos 
artigos 107.º-B a 107.º-L no portal europeu 
sobre segurança dos medicamentos, criado 
na Web.

A Agência publica os relatórios periódicos 
actualizados sobre segurança, os 
relatórios científicos de avaliação da 
relação risco-benefício do medicamento,
as recomendações, os pareceres e as 
decisões referidos nos artigos 107.º-B a 
107.º-L no portal europeu sobre segurança 
dos medicamentos, criado na Web.

Or. en

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.


