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Alteração 33
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo. 

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os efeitos nocivos e involuntários 
derivados dos erros terapêuticos e das
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo. 

Or. de

Justificação

A definição do termo "reacções adversas" remete para todos os efeitos involuntários 
derivados da utilização indevida de um medicamento e de erros terapêuticos. Não obstante, a 
directiva não visa fornecer informações gerais sobre erros terapêuticos, mas unicamente 
referenciá-los no contexto dos efeitos involuntários.

Alteração 34
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar a recolha de 
quaisquer dados suplementares sobre a 
segurança dos medicamentos autorizados, 
deve capacitar-se as autoridades 
competentes para exigir estudos de 
segurança pós-autorização, no momento da 

(8) A fim de assegurar a recolha de 
quaisquer dados suplementares sobre a 
segurança dos medicamentos autorizados, 
deve capacitar-se as autoridades 
competentes para exigir estudos de 
segurança pós-autorização, no momento da 
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concessão da autorização de introdução no 
mercado ou numa fase posterior e 
estabelecer esta exigência como condição 
para a autorização de introdução no 
mercado. 

concessão da autorização de introdução no 
mercado ou numa fase posterior e 
estabelecer esta exigência como condição 
para a autorização de introdução no 
mercado. No caso de as condições para a 
autorização de introdução no mercado 
não serem satisfeitas dentro do prazo 
estipulado, as autoridades competentes 
deverão ter poder e dispor de recursos 
adequados para suspenderem ou 
revogarem de imediato a autorização de 
introdução no mercado.

Or. pt

Justificação

A experiência tem revelado que as empresas deveriam ter procedido a estudos após a 
concessão de autorização e frequentemente não o fizeram. Donde resultou que médicos e 
doentes continuam sem ter certezas quanto à eficácia de alguns medicamentos críticos, 
utilizados no tratamento de doenças como o cancro e as insuficiências cardíacas. É, por 
conseguinte, essencial introduzir requisitos estritos na legislação de forma a assegurar que 
as empresas farmacêuticas efectuam os estudos prometidos.

Alteração 35
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. É necessário garantir que o 
reforço do sistema de farmacovigilância 
não conduz à concessão prematura de 
autorizações de comercialização. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, cuja lista deve ser 
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e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
que estabelece procedimentos comunitários 
de autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»). 

actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 
que estabelece procedimentos comunitários 
de autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»). 

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não especifica de forma inequívoca que tipo de informação deve ser 
transmitido ao doente. A alteração clarifica o texto originalmente proposto.

Alteração 36
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. É indispensável que a melhoria 
do sistema de farmacovigilância não dê 
origem à concessão prematura de 
autorizações de comercialização de 
medicamentos. Deve incentivar-se os 
doentes e os profissionais de saúde a 
comunicarem quaisquer suspeitas de 
reacções adversas a esses medicamentos, 
cuja lista deve ser actualizada e 
disponibilizada ao público pela Agência 
Europeia de Medicamentos, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
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Europeia de Medicamentos (adiante 
designada «a Agência»). 

de Março de 2004, que estabelece 
procedimentos comunitários de autorização 
e de fiscalização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos 
(adiante designada «a Agência»). 

Or. de

Justificação

O sistema de farmacovigilância não deve conduzir à autorização precipitada de 
medicamentos.

Alteração 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(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 
dos benefícios e dos potenciais efeitos 
nocivos do medicamento, bem como de 
outras indicações visando uma utilização 
segura e eficaz do mesmo. 

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não especifica de forma inequívoca que tipo de informação deve ser 
transmitido ao doente. A alteração clarifica o texto originalmente proposto.
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Alteração 38
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A Comissão, em colaboração com 
a EMEA e após consulta das 
organizações de doentes e de 
consumidores, de médicos e de 
farmacêuticos, de segurança social, dos 
Estados-Membros e de outras partes 
interessadas, deverá apresentar, sem 
demora, 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 
deverá apresentar, 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 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

(11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um medicamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 40
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. Suspeita de reacção adversa: Qualquer 
reacção adversa que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)



AM\804142PT.doc 9/27 PE438.514v01-00

PT

Alteração 41
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 28-B

Texto da Comissão Alteração

28-B) Sistema de gestão dos riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medidas.

28-B) Sistema de gestão dos riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos já detectados, bem como os riscos 
posteriormente identificados, relacionados 
com os medicamentos, incluindo a 
avaliação da eficácia dessas medidas.

Or. pt

Justificação

O sistema de gestão de riscos e as medidas de vigilância têm como propósito identificar, 
quantificar e prevenir ou minimizar novos riscos não detectados durante a fase de ensaios 
clínicos.

Alteração 42
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

No caso dos medicamentos incluídos na 
lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui as seguintes menções: 
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a) «Medicamento recentemente autorizado 
sob fiscalização intensiva, a fim de 
aumentar o conhecimento de reacções 
adversas. Todas as suspeitas de reacções 
adversas devem ser comunicadas a <nome, 
endereço Web, endereço postal e contacto 
telefónico da autoridade nacional 
competente>, ou notificadas directamente 
na farmácia; 
b) Um ponto de exclamação rodeado por 
um triângulo encarnado. Este símbolo 
deve figurar igualmente no exterior da 
embalagem, associado a uma indicação 
de leitura aconselhável da bula antes da 
ingestão do medicamento.

Or. pt

Justificação

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 

Alteração 43
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 12 - alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve fornecer à 
autoridade nacional competente uma 
versão consolidada do processo no que 
respeita à qualidade, segurança e eficácia, 
incluindo a avaliação dos dados constantes 
dos relatórios sobre reacções adversas e 
dos relatórios periódicos actualizados de 

Para o efeito, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve fornecer à 
autoridade nacional competente uma 
versão consolidada do processo no que 
respeita à qualidade, segurança e eficácia e 
ao valor acrescentado, como por exemplo, 
uma toxicidade inferior. Esta versão deve 
incluir a avaliação dos dados constantes 
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segurança, apresentados nos termos do 
título IX, e de todas as alterações 
introduzidas desde que foi concedida a 
autorização de introdução no mercado, 
pelo menos seis meses antes de a 
autorização de introdução no mercado 
caducar, de acordo com o n.º 1.

dos relatórios sobre reacções adversas e 
dos relatórios periódicos actualizados de 
segurança, apresentados nos termos do 
título IX, e de todas as alterações 
introduzidas desde que foi concedida a 
autorização de introdução no mercado, 
pelo menos seis meses antes de a 
autorização de introdução no mercado 
caducar, de acordo com o n.º 1

Or. it

Justificação

Actualmente a legislação europeia relativa aos medicamentos determina a sua aprovação 
com base em 3 características: qualidade, eficácia e segurança. Considera-se insuficiente 
porque deste é possível autorizar produtos menos activos relativamente aos que existem já no 
comércio. E' pois importante indicar também "um valor acrescentado" que pode ser uma 
melhor actividade, uma toxicidade inferior, etc..

Alteração 44
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14 - alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

É necessário garantir a total independência dos peritos uma vez que quem concede a 
autorização tem pouca propensão para retirar medicamentos do comércio a partir do 
momento em que os aprovou.
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Alteração 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.

aa) uma breve descrição das principais 
características do medicamento, que 
permita ao doente compreender os 
benefícios e os potenciais efeitos nocivos 
do medicamento e utilizá-lo de modo 
seguro e eficaz;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não especifica de forma inequívoca que tipo de informação deve ser 
transmitido ao doente. A alteração clarifica o texto originalmente proposto.

Alteração 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserida a seguinte alínea h-A):
"h-A) uma parte destacável do folheto 
que o doente poderá arrancar, contendo a 
seguinte menção: "as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas 
ao seu médico, farmacêutico ou a <nome, 
endereço Web, endereço postal e/ou 
número de telefone e fax da autoridade 
nacional competente>";"
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Or. en

Alteração 47
Jens Rohde

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

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 têm de ser notificadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>".

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 
sujeito a fiscalização de segurança pós-
autorização. Todas as suspeitas de 
reacções adversas têm de ser notificadas a 
<nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>".

Or. en

Justificação

Tendo em conta que as informações contidas nos folhetos informativos são, frequentemente, 
actualizadas várias vezes por ano (2/3 vezes em média), apresentar as menções novas a 
negrito e com um símbolo especial pode induzir os doentes em erro, fazendo-os crer que se 
trata de informação mais relevante, para além de tornar a apresentação do folheto confusa.
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Alteração 48
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 18 - alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte "Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas têm de ser notificadas 
a < nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>".

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, são incluídas as 
seguintes menções complementares: 

a) "Medicamento recentemente autorizado 
sob fiscalização intensiva, a fim de 
aumentar o conhecimento de reacções 
adversas. Todas as suspeitas de reacções 
adversas têm de ser notificadas a < nome e 
endereço Web, endereço postal e contacto 
telefónico da autoridade nacional 
competente>, ou notificadas directamente 
na farmácia;
b) Um ponto de exclamação rodeado por 
um triângulo encarnado. Este símbolo 
deve figurar igualmente no exterior da 
embalagem, associado a uma indicação 
de leitura aconselhável da bula antes da 
ingestão do medicamento.

Or. pt

Justificação

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Alteração 49
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

20-A. No nº 2 do artigo 86º, o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redacção:
"– a rotulagem e os folhetos 
informativos complementares, que são 
abrangidos pelo disposto no título V, e o 
resumo das características do 
medicamento, mesmo que sejam 
divulgados ao público independentemente 
de o mediamento ser vendido ou não, com 
uma redacção idêntica e sem qualquer 
outra tentativa de promoção do 
medicamento,"

Or. de

Justificação

Os documentos aprovados pelas autoridades competentes (folheto informativo e resumo das 
características) contêm informações importantes sobre o medicamento. Importa clarificar 
que a publicação destes documentos não deve ser considerada publicidade, na medida em 
que não está associada a uma tentativa de promoção de venda (por exemplo, através de uma 
apresentação promocional ou da inserção num quadro de comentários suplementares de tipo 
publicitário) e a redacção utilizada é a mesma que foi aprovada pelas autoridades. 

Alteração 50
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 

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

farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente.
Essas medidas devem incluir formação 
para os profissionais de saúde e para os 
doentes e uma campanha pública de 
informação destinada aos doentes. As 
organizações de doentes deverão 
empenhar-se na formação e informação 
dos doentes.

Or. en

Alteração 51
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) facilitam a notificação feita 
directamente pelos doentes, através de 
formatos de notificação alternativos para 
além dos formatos Web, prevendo no 
folheto informativo uma parte destacável 
que poderá ser enviada aos médicos, 
farmacêuticos ou à autoridade 
competente nacional;

Or. en

Alteração 52
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – n.º 1 – ponto 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A) Realizam campanhas públicas de 
consciencialização sobre a importância de 
notificar as reacções adversas e sobre os 
meios possíveis para o fazer;

Or. pt

Justificação

É importante incentivar o público a notificar as reacções adversas sobre os medicamentos, 
sensibilizando-o para a importância de o fazer e informando-o sobre como agir.

Alteração 53
Jens Rohde

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a 
identificação de todos os medicamentos 
biológicos receitados, distribuídos ou 
vendidos no seu território que sejam alvo 
de uma tal notificação;

(3) garantem a identificação de todos os 
medicamentos biológicos receitados, 
distribuídos ou vendidos no seu território 
que sejam alvo de notificações de suspeitas 
de reacções adversas, através do nome do 
titular da autorização de introdução no 
mercado, da sua denominação comum 
internacional (DCI), do nome do 
medicamento e do n.º do lote, caso 
estejam disponíveis, utilizando os 
formulários e os procedimentos 
padronizados estabelecidos de acordo com 
o artigo 25.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 e tendo em devida conta as 
evoluções ao nível do sistema 
Eudravigilance;

Or. en
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Justificação

Dado que os medicamentos biotecnológicos diferem dos medicamentos convencionais, na 
medida em que são "produtos vivos", é conveniente dispor de regras distintas para 
determinar os tipos de informações que os profissionais de saúde devem comunicar em caso 
de reacções adversas, por forma a garantir a rastreabilidade do medicamento e poder 
estabelecer a causa dessa reacção adversa.

Alteração 54
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a identificação 
de todos os medicamentos biológicos 
receitados, distribuídos ou vendidos no seu 
território que sejam alvo de uma tal 
notificação;

(3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a identificação 
de todos os medicamentos biológicos 
receitados, distribuídos ou vendidos no seu 
território que sejam alvo de uma tal 
notificação, respeitando o conteúdo, o 
formato e o procedimento estabelecidos de 
acordo com o artigo 25.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 e adoptam as medidas 
necessárias para garantir a 
rastreabilidade dos medicamentos 
biológicos distribuídos aos doentes;

Or. en

Justificação

 Texto adicionado tendo em conta a nossa alteração ao último parágrafo do artigo 108.º. O 
aditamento proposto ao n.º 3 do artigo 102.º, em conjunto com a alteração ao Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, delega na Agência Europeia de Medicamentos a missão de definir o 
conteúdo, o formato e os procedimentos necessários para a notificação de reacções adversas 
aos medicamentos biológicos, tendo em vista a melhoria da eficácia da farmacovigilância ao 
nível da UE.
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Alteração 55
António Fernando Correia De Campos

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) tomam as medidas necessárias para 
facilitar ao público a comunicação das 
reacções adversas, nomeadamente 
disponibilizando nas farmácias 
formulários adequados para esse fim, 
elaborados segundo critérios técnicos e 
obedecendo a princípios de estrutura e 
linguagem simplificada, acessível ao 
público em geral; esses formulários 
devem ser remetidos pelos farmacêuticos 
às autoridades responsáveis;

Or. pt

Justificação

Para aumentar a frequência de notificação de reacções adversas, é essencial facilitar o 
processo de notificação ao doente.

Alteração 56
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 103 – n.º 2 – ponto 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem cooperar 
entre si para desenvolver competências e 
capacidades adequadas à supervisão do 
sistema de farmacovigilância no seu 
território.

Or. pt
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Justificação

Cada Estado-Membro deveria ser inteiramente responsável pela identificação e pelo 
acompanhamento do sistema de farmacoviglância no seu território.

Alteração 57
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – n.º 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.

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.

Or. pt

Justificação

A implementação de um regime de financiamento privado superior aos custos incorridos na 
actividade de supervisão das actividades de farmacovigilância poderia por em causa a 
independência da agência relativamente à indústria. Por outro lado, a adopção de um regime 
de financiamento estritamente público traduzir-se-ia em encargos pesados para a agência e 
na desresponsabilização da indústria. Pretende-se assim um sistema de financiamento mais 
eficaz e mais justo.

Alteração 58
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um sumário dos relatórios periódicos 
actualizados de segurança, do qual conste 
a avaliação efectuada pelas autoridades 
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competentes, incluindo a análise da 
relação risco-benefício do medicamento.

Or. pt

Justificação

 Os portais web devem incluir informação relativa ao sistema de farmacovigilância, mas a 
sua apresentação sob a forma de listagens extensivas de relatórios de reacções adversas não 
é esclarecedora para os seus utilizadores. A informação deve ser apresentada de forma 
simplificada, para uma melhor compreensão.

Alteração 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A experiência revela que a maioria dos casos de suspeita de reacções adversas é comunicada 
por carta ou fax. A imposição da notificação electrónica como única possibilidade poderia 
desencorajar as participações (justamente por parte dos profissionais de saúde). Por este 
motivo, é essencial disponibilizar mais do que um meio de comunicação para este efeito. 

Alteração 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos ou de 
reacções adversas derivadas de uma 
utilização não conforme às indicações 
mencionadas na autorização de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

Or. de

Justificação

Futuramente, devido à supressão do critério "dose normal" na definição das reacções 
adversas (artigo 1.º, n.º 11), serão tidos em conta os erros terapêuticos e a utilização não 
conforme ao rótulo. Por conseguinte, aquando da notificação de reacções adversas, é 
importante comunicar igualmente se as mesmas derivam de uma utilização conforme à 
autorização do medicamento. A base de dados deve incluir uma referência suplementar a 
uma utilização não conforme ao rótulo, pois trata-se de uma informação importante para a 
avaliação dos benefícios e dos riscos.

Alteração 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros zelam por que 
os titulares de autorizações de introdução 
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no mercado possam igualmente 
comunicar às bases de dados nacionais, 
por via electrónica, as informações 
relativas às reacções adversas, para que 
seja possível identificar os problemas de 
segurança nacionais de forma mais 
rápida e eficaz.

Or. de

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-I – n.º 1 – alíneas a), b) e c)

Texto da Comissão Alteração

a) considera suspender ou revogar a 
autorização de introdução no mercado;

a) considera, na sequência da avaliação 
dos dados de farmacovigilância:
- suspender ou revogar a autorização de 
introdução no mercado;

b) considera proibir o fornecimento de um 
medicamento; 

- proibir o fornecimento de um 
medicamento;

c) considera indeferir a renovação da 
autorização de introdução no mercado;

- indeferir a renovação da autorização de 
introdução no mercado;

Or. en

Justificação

Clarificação do procedimento comunitário

Alteração 63
Marian-Jean Marinescu

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

1. No seguimento da informação referida 
no n.º 1 do artigo 107.º-I, a Agência 
publica o início do procedimento no portal 
europeu sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web.

1. No seguimento da informação referida 
no n.º 1 do artigo 107.º-I, a Agência 
informa os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e publica o início 
do procedimento no portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos criado na 
Web.

Or. en

Alteração 64
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
avalia a questão que lhe foi apresentada. 
Para o efeito dessa avaliação, pode realizar 
uma audição pública em colaboração com 
representantes do Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano ou do 
grupo de coordenação, em função do 
procedimento de concessão de 
autorizações de introdução no mercado 
tal como previsto no artigo 107.º-L. A 
Agência, em consulta com as partes 
interessadas, deverá elaborar orientações 
para a organização e a realização de 
audições públicas. A audição deverá 
garantir um equilíbrio razoável entre a 
avaliação dos riscos e dos benefícios do 
produto e, neste contexto, ter igualmente 
em conta as avaliações da relação 
risco-benefício efectuadas previamente 
pelo Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano ou pelo grupo de coordenação, 
em função do procedimento de concessão 
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de autorizações de introdução no mercado 
tal como previsto no artigo 107.º-L.

Or. en

Justificação

Embora o objectivo da audição pública seja avaliar os riscos no contexto de uma acção 
prevista pelas autoridades dos Estados-Membros, tal como é descrito no artigo 107.º-I, é 
importante que a audição e as decisões subsequentes tenham igualmente em conta os 
benefícios, pois qualquer medicamento constitui sempre um contrabalanço entre riscos e 
benefícios.

Alteração 65
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação da informação, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância faz uma 
recomendação, mencionando as razões 
subjacentes à mesma. Esta recomendação 
corresponde a um dos casos de figura 
seguintes ou a uma combinação dos 
mesmos: 

3. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação da informação, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância faz uma 
recomendação, mencionando as razões 
subjacentes à mesma. Esta recomendação, 
a qual não deve condicionar a avaliação 
da relação risco-benefício do Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano ou do 
grupo de coordenação antes da emissão 
de parecer por estes órgão em 
conformidade com o artigo 107.º-L, 
corresponde a um dos casos de figura 
seguintes ou a uma combinação dos 
mesmos: 

Or. en
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Alteração 66
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 3 do artigo 102.º e do 
presente artigo, a Comissão, em 
colaboração com a Agência, os 
Estados-Membros e as partes 
interessadas, deverá preparar orientações 
detalhadas sobre boas práticas de 
conservação de dados para as farmácias, 
e outros, que distribuem ou administram 
medicamentos, de forma a garantir a 
conservação dos dados pertinentes no 
caso de ser necessário apresentar um 
relatório de farmacovigilância ou 
fornecer informações solicitadas por um 
titular da autorização de introdução no 
mercado responsável pela avaliação de 
uma caso de reacção adversa, e para 
facilitar os inquéritos de
acompanhamento realizados pelo titular 
da autorização de introdução no mercado 
e pelas autoridades nacionais 
competentes.

Or. en

Justificação

A qualidade de um sistema de farmacovigilância depende totalmente das informações 
contidas nos diferentes relatórios. O aditamento proposto para o artigo 108.º garantiria a 
uniformidade do conteúdo dos formulários utilizados pelos profissionais de saúde e pelos 
doentes para notificar casos de reacções adversas ao sistema comunitário Eudravigilance.
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Alteração 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 23
Directiva 2001/83/CE
Artigo 116 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes suspendem, 
revogam, retiram ou alteram uma 
autorização de introdução no mercado, 
quando se considerar que o medicamento é 
nocivo, ou que falta o efeito terapêutico, ou 
que a relação risco-benefício não é 
favorável ou que o medicamento não tem a 
composição quantitativa e qualitativa 
declarada. O efeito terapêutico falta 
quando se apurar que o medicamento não
permite obter resultados terapêuticos.

As autoridades competentes suspendem, 
revogam, retiram ou alteram uma 
autorização de introdução no mercado, 
quando se considerar que o medicamento é 
nocivo, ou que falta o efeito terapêutico, ou 
que a relação risco-benefício não é 
favorável ou que o medicamento não tem a 
composição quantitativa e qualitativa 
declarada. O efeito terapêutico falta 
quando não tiver sido comprovado que o 
medicamento permite obter resultados 
terapêuticos.

Or. de

Justificação

Não é possível comprovar a ausência de resultados terapêuticos.  


