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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta para um regulamento que altera, no que diz respeito à informação ao público em 
geral sobre medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica, o regulamento (CE) nº 
726/2004 que estabelece procedimentos comunitários de autorização e fiscalização de 
medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma agência europeia de 
medicamentos, visa fornecer um quadro claro para a informação ao consumidor sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica, com vista a promover uma escolha mais informada 
do consumidor.

A informação aos pacientes deverá cumprir três características essenciais:

1. Ser fiável: A informação aos pacientes deve ser baseada no conhecimento científico 
mais recente, com referência clara à sua origem;

2. Ser independente: Deve ser claro quem fornece e quem financia a informação de modo 
que os consumidores possam identificar potenciais conflitos de interesse; 

3. Ser orientada para um público não especializado: A informação deve ser facilmente 
compreensível e avaliável tendo em consideração as necessidades particulares dos 
consumidores (idade, diferenças culturais e disponibilização em todas as línguas da 
UE).

 O regulamento proposto introduz uma estrutura legal para a indústria farmacêutica 
poder disponibilizar informação ao consumidor. A questão que se levanta é saber 
qual o papel que a indústria farmacêutica deverá ter no provimento da informação 
directa aos pacientes relativamente a medicamentos sujeitos a receita médica. As 
companhias farmacêuticas têm informação de grande valor, resultante dos seus 
estudos científicos. Pode assim constituir uma importante fonte de informação 
para o consumidor. No entanto, as companhias farmacêuticas não podem ser vistas 
como fornecedores independentes da informação sobre medicamentos, dado o 
conflito de interesses que lhes é inerente. 

 A distinção entre a informação e a publicidade não é clara. Os consumidores 
exigem fontes de informação em matéria de saúde compreensíveis e de qualidade 
(especialmente na Internet) para poderem avaliar a suas opções e tomar uma 
decisão informada;

 A agência reguladora deverá ter tempo suficiente para aferir da qualidade e 
independência da informação a fornecer pelas companhias farmacêuticas;

 A base de dados de EudraPharm poderá ser uma ferramenta útil para fornecer 
informação aos consumidores. Os recursos do EMEA deverão ser mais 
explorados.
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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 20 de Dezembro de 2007, a 
Comissão apresentou uma comunicação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativa 
ao «Relatório sobre as práticas actuais em 
matéria de informação a doentes sobre 
medicamentos». O relatório conclui que os 
Estados-Membros adoptaram normas e 
práticas divergentes em matéria de 
divulgação de informação, o que conduziu 
a um acesso desigual por parte dos 
pacientes e do público em geral à 
informação sobre os medicamentos. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
quadro jurídico em vigor revelou 
igualmente algumas disparidades na 
interpretação das normas comunitárias 
relativas à publicidade e nas disposições 
adoptadas a nível nacional em matéria de 
informação.

(1) Em 20 de Dezembro de 2007, a 
Comissão apresentou uma comunicação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativa 
ao «Relatório sobre as práticas actuais em 
matéria de informação a doentes sobre 
medicamentos». O relatório conclui que os 
Estados-Membros adoptaram normas e 
práticas divergentes em matéria de 
divulgação de informação, o que conduziu 
a um acesso desigual por parte dos 
pacientes e do público em geral à 
informação sobre os medicamentos. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
quadro jurídico em vigor revelou 
igualmente algumas disparidades na 
interpretação das normas comunitárias 
relativas à publicidade e nas disposições 
adoptadas a nível nacional em matéria de 
informação, evidenciando a necessidade 
premente de concretizar a distinção entre 
publicidade e informação. 

Or. pt

Justificação

A falta de clareza na distinção entre informação e publicidade cria distorções no acesso à 
informação dentro da UE, deixando o público sujeito a interpretações diferentes, mais ou 
menos restritivas, levadas a cabo pelos Estados-Membros no que concerne à definição do que 
pode ser ou não considerado publicidade.
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Alteração 2

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»), assim 
como ao acompanhamento por esta das 
medidas a tomar pelo fabricante após a 
notificação das reacções adversas, e 
consequente e imediata actualização da 
literatura;

Or. pt

Justificação

É importante ter em conta que após a redacção dos relatórios de risco previstos nos artigos 
24.° a 26.° do Regulamento é necessário proceder a um acompanhamento de perto do 
desenvolvimento posterior do processo, nomeadamente incorporando o resultado da 
apreciação científica da experiência observada no uso dos medicamentos.
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Caso se verifique que os custos 
adicionais a suportar pela Agência em 
virtude do controlo prévio previsto no 
presente regulamento para determinados 
tipos de informação não são cobertos 
pelas taxas pagas pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado, o 
montante da contribuição da União para 
o orçamento da Agência deverá ser 
revisto. Os Estados-Membros deverão
providenciar para que a contribuição da 
União seja adaptada em conformidade.

Or. pt

Justificação
Um controlo efectivo por parte da Agência não deve ser impossibilitado por falta de meios 
financeiros.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Regulamento (CE) nº 726/2004
Artigo 20-B – nº 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 
divulgação, salvo se essa informação 
estiver num sítio internet cujo controlo 
dos conteúdos divulgados seja da 
responsabilidade de um Estado-Membro 
de acordo com o artigo 100.°-H da 
Directiva 2001/83.
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Or. pt

Justificação
Coerente com o contemplado no artigo 100.°-H da Directiva 2001/83/CE.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Regulamento (CE) nº 726/2004
Artigo 20-B – nº 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 120 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 referido 
prazo, a informação é considerada aceite e 
pode ser publicada.

Or. pt

Justificação
A fundamentação por parte da Agência Europeia do Medicamento permitirá uma maior 
transparência e eficiência no processo de elaboração da informação. O alargamento do 
prazo de aceitação tácita da informação divulgada, de 60 para 120 dias, visa conferir à 
Agência melhores condições para se pronunciar de modo expresso.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Regulamento (CE) nº 726/2004
Artigo 20-B – nº 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. Se a Agência levantar objecções à 
informação submetida e o requerente 
considerar que estas não são justificadas, 
a Agência deve dar ao requerente, a 
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pedido deste, a oportunidade de
fundamentar a sua argumentação por 
escrito ou numa audição oral no prazo de
30 dias úteis a contar da recepção do 
pedido pela Agência. A Agência deve 
fundamentar a sua resposta no prazo de 
30 dias úteis a contar da recepção da 
argumentação fundamentada do 
requerente.

Or. pt

Justificação
Visa assegurar o contraditório para maior transparência do processo.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Regulamento (CE) nº 726/2004
Artigo 57 – nº 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Criar uma base de dados sobre os 
medicamentos, acessível ao público em 
geral, e assegurar a sua actualização e 
gestão de forma independente em relação 
às empresas farmacêuticas; a referida base
de dados deve permitir a busca de 
informações cuja inclusão no folheto 
informativo já tenha sido autorizada; 
conterá também uma secção consagrada 
aos medicamentos autorizados para uso 
pediátrico; as informações facultadas ao 
público devem ser formuladas de forma 
adequada e compreensível;

l) Criar uma base de dados sobre os 
medicamentos, acessível ao público em 
geral, em todas as línguas oficiais da UE,
e assegurar a sua actualização e gestão de 
forma independente em relação aos
interesses comerciais das empresas 
farmacêuticas; a referida base de dados 
deve permitir a busca de informações cuja 
inclusão no folheto informativo já tenha 
sido autorizada; conterá também uma
secção consagrada aos medicamentos 
autorizados para uso pediátrico; as 
informações facultadas ao público devem 
ser formuladas de forma adequada e 
compreensível, e ser orientadas para um 
público não especializado;

Or. pt

Justificação
O reforço do papel da EMEA em matéria de informação ao público sobre medicamentos 
sujeitos a prescrição médica é crucial, para uma informação de qualidade acessível a todos 



PA\806978PT.doc 9/10 PE439.345v01-00

PT

os cidadãos, em condições de igualdade. A gestão da base de dados de informação ao 
público deve obedecer a critérios de isenção da informação nela contida.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Regulamento (CE) nº 726/2004
Artigo 57 – nº2

Texto da Comissão Alteração

2. A base de dados prevista na alínea l) do 
n.o 1 contém, nomeadamente, o resumo 
das características do medicamento, o 
folheto informativo destinado ao doente ou 
ao utilizador e as informações contidas na
rotulagem. Deve ser desenvolvida por 
etapas, tendo prioritariamente em vista os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento, bem como os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
Capítulo 4 do Título III da Directiva 
2001/83/CE e do Capítulo 4 do Título III 
da Directiva 2001/82/CE. Esta base de 
dados deve ser alargada, em seguida, a 
qualquer medicamento introduzido no 
mercado comunitário. A base de dados 
conterá, se for caso disso, referências a 
informações sobre os ensaios clínicos em 
curso ou já concluídos existentes na base
de dados clínicos prevista no artigo 11.o da 
Directiva 2001/20/CE. A Comissão, em 
concertação com os Estados-Membros, 
elaborará orientações sobre os dados que 
poderão ser incluídos e os que serão 
disponibilizados ao público.

2. A base de dados prevista na alínea l) do 
n.o 1 contém, nomeadamente, o resumo 
das características do medicamento, o 
folheto informativo destinado ao doente ou 
ao utilizador e as informações contidas na 
rotulagem. Deve ser desenvolvida por
etapas, tendo prioritariamente em vista os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento, bem como os 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
Capítulo 4 do Título III da Directiva 
2001/83/CE e do Capítulo 4 do Título III 
da Directiva 2001/82/CE. Esta base de 
dados deve ser alargada a qualquer 
medicamento introduzido no mercado 
comunitário. A base de dados conterá, se 
for caso disso, referências a informações 
sobre os ensaios clínicos em curso ou já 
concluídos, existentes na base de dados 
clínicos, prevista no artigo 11.o da 
Directiva 2001/20/CE. A Comissão, em 
concertação com os Estados-Membros, 
elaborará orientações sobre os dados que 
poderão ser incluídos e os que serão 
disponibilizados ao público. 

Esta base de dados deve ser activamente 
promovida junto dos cidadãos europeus. 
A informação submetida pelos titulares de 
uma autorização de introdução no 
mercado, aprovada pelas autoridades 
nacionais, deve ser enviada para a 
Agência e incluída na sua base de dados 
disponibilizados ao público.

Or. pt
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Justificação
A base de dados deverá ser do conhecimento público como uma fonte privilegiada de 
informação objectiva. Para isso deverá haver uma acção proactiva dos Estados-Membros, da 
Comissão e da própria EMEA em termos de assegurar a sua efectiva utilização.


