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Alteração 21
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 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade. 

(10) Deverão 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 autorizados
sujeitos a receita médica deverá cumprir 
um conjunto de critérios de qualidade. 

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

Or. pt

Justificação

Esta Directiva restringe o seu âmbito a medicamentos autorizados. A informação não deve 
ser difundida, mas sim disponibilizada ao público que dela necessita. Tal implica da parte do 
público um papel activo na procura dessa informação.
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Alteração 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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.

Or. es

Alteração 23
António Fernando Correia de Campos

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

Justificação

A sugestão de medicamentos a partir de sinais e sintomas de doenças pode promover o auto-
diagnóstico, a auto-medicação e um consumo desnecessário de medicamentos. Deve-se pois 
prevenir este tipo de publicidade.

Alteração 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
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 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, os quais velam por que 
as referidas campanhas não tenham fins 
publicitários.”

Or. es

Alteração 25
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
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 

“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, desde que se garanta 
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Estados-Membros.” que as mesmas visam, unicamente, fins 
médicos.”

Or. de

Justificação

As campanhas em causa só devem perseguir fins médicos e não ser indevidamente usadas 
para publicidade junto do público em geral.

Alteração 26
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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, 
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 e desde que os medicamentos 
preencham os requisitos de introdução no 
mercado. Essas informações não devem 
ser consideradas publicidade para efeitos 
de aplicação do disposto no título VIII.

Or. de

Justificação

É necessária uma autorização do Estado-Membro, na medida em que, até à data, não existe 
uma boa definição jurídica de informação que garanta a sua delimitação relativamente a 
publicidade.
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Alteração 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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, 
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, mas 
requerem a autorização prévia do 
Estado-Membro, após comprovação de 
que as mesmas são conformes com os 
requisitos de autorização de 
comercialização do medicamento. As 
informações em causa não poderão conter 
quaisquer dados referentes a estudos 
sobre desenvolvimento de medicamentos, 
novas perspectivas de utilização ou 
propriedades em investigação, ou 
qualquer outra informação que retire ou 
confira ao medicamento propriedades ou 
utilizações diferentes das previstas na 
autorização de comercialização em vigor 
para esse medicamento.

Or. es
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Alteração 28
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

a proposta 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

Justificação

É importante que apenas o detentor da autorização de introdução no mercado tenha a 
faculdade de disponibilizar ao público informação relativa ao medicamento, a fim de evitar 
dificuldades na imputação de responsabilidades sempre que haja infracção às normas legais.

Alteração 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde que 
não façam referência, ainda que indirecta, a 
medicamentos;

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde que 
se baseiem em dados concretos e realistas 
facultados pelos organismos competentes 
e não façam referência, ainda que indirecta, 
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a medicamentos;

Or. es

Alteração 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes, material esse que deverá ser 
expressamente autorizado pelos 
Estados-Membros, em função da 
autorização constante da respectiva ficha 
técnica.

Or. es

Alteração 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-B – alínea a)

a proposta 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; 

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; estas versões e resumos 
requererão a autorização prévia do 
Estado-Membro antes da sua difusão ao 
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público;

Or. es

Alteração 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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; 

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 versão acessível ao público 
não poderá conter uma modificação 
substancial das características, 
propriedades, efeitos e contra-indicações 
do medicamento;

Or. es

Alteração 33
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-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 

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
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paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma; 

paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma, desde que esteja patente uma 
representação fiel dos riscos e dos 
benefícios do medicamento;

Or. pt

Justificação

A apresentação da informação de uma forma simplificada e dirigida ao cidadão comum é 
benéfica, pois facilita a sua compreensão. No entanto, essa simplificação pode acarretar uma 
alteração do contexto informativo que induza uma compreensão alterada dos benefícios e 
riscos do medicamento, a qual interessa prevenir.

Alteração 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento no 
contexto da patologia a prevenir ou a tratar. 

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento no 
contexto da patologia a prevenir ou a tratar. 
Esta informação deverá ter sido 
previamente avaliada pelo 
Estado-Membro e os estudos devem 
figurar no livro de registo do 
medicamento. No poderão ser 
apresentados estudos científicos que não 
tenham cumprido os requisitos legais em 
vigor para os ensaios clínicos.  Do mesmo 
modo, também não poderão ser 
apresentados estudos científicos sobre 
propriedades ou utilizações do 
medicamento diferentes das autorizadas 
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no Estado-Membro.

Or. es

Alteração 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-C – parte introdutória

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 
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, 
imprensa escrita ou qualquer outro 
instrumento de difusão ao público em 
general, incluindo canais de rádio ou 
televisão por Internet. Essa informação só 
deve ser divulgada através dos seguintes 
canais:

Or. es

Alteração 36
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-C – parte introdutória

a proposta 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 

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 
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divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

divulgada na televisão ou na rádio, nem em 
jornais ou revistas generalistas, nem sob a 
forma de encarte ou suplemento a estes.
Essa informação só deve ser divulgada 
através dos seguintes canais:

Or. pt

Justificação

Para permitir uma melhor separação entre informação e publicidade, todos os canais que 
permitam que a informação sobre medicamentos chegue ao público de uma forma não 
solicitada devem ser excluídos, assegurando que os consumidores desempenhem um papel 
activo na procura da informação a que pretendem aceder.

Alteração 37
António Fernando Correia de Campos

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

a proposta 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 da 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

Justificação

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
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uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Alteração 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-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) Publicações escritas 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; 
entende-se por "publicações relacionadas 
com a saúde", as que tenham sido 
certificadas como tal pelo 
Estado-Membro, de modo que o 
consumidor possa atestar, 
inequivocamente, que a referida 
publicação foi avaliada e autorizada pelo 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-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, 
expressamente autorizados e considerados 
como tal pelo Estado-Membro, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público; para o 



AM\805365PT.doc 15/26 PE439.168v01-00

PT

efeito, os Estados-Membros estabelecem 
um sistema de autorização, supervisão e 
controlo dos sítios Internet que possam 
apresentar a informação referida no 
presente artigo.  Além disso, será 
desenvolvido um sistema de alerta rápido 
entre os Estados-Membros para combater 
os sítios Internet que não cumpram o 
disposto na presente Directiva.

Or. es

Alteração 40
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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, 
considerados fontes de informação sobre 
medicamentos pelo Estado-Membro e 
como tal autorizados, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público; é ainda criado 
um sistema de autorização e controlo do 
material informativo não solicitado;

Or. de

Alteração 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração
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c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público.

c) Respostas escritas e orais, sempre que 
estas estejam devidamente registadas, a 
pedidos de informação de um elemento do 
público. As respostas devem ser sempre 
adequadas ao prospecto ou à ficha técnica 
do medicamento autorizado e remeterão o 
requerente para a autoridade sanitária do 
Estado-Membro, assim como para o 
médico ou farmacêutico, devendo 
indicar-se expressamente que não 
substituem a consulta dos referidos 
profissionais de saúde. Além disso, todas 
as respostas escritas e orais são também 
transmitidas às autoridades sanitárias 
competentes do Estado-Membro para 
controlo regular.

Or. es

Alteração 42
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ter em conta as necessidades gerais e 
as expectativas dos pacientes;

b) Deve ser orientada para o doente, para 
melhor servir as suas necessidades;

Or. pt

Justificação

Esta formulação reflecte de forma mais adequada os objectivos da proposta: fornecer aos 
doentes a informação de que necessitam, numa forma mais facilmente compreensível.

Alteração 43
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea c)

a proposta da Comissão Alteração

c) Basear-se em provas, ser verificável e 
incluir uma declaração sobre o nível de 
prova;

c) Basear-se em evidências, ser verificável 
e incluir uma declaração sobre o nível de 
evidência;

Or. pt

Justificação

Precisão de linguagem.

Alteração 44
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Ser compreensível para o público em 
geral ou para elementos desse público;

f) Ser compreensível para o público em 
geral ou para elementos desse público; 
além disso, deve ter especialmente em 
conta as necessidades dos idosos;

Or. de

Alteração 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Ser compreensível para o público em 
geral ou para elementos desse público;

f) Ser compreensível e perfeitamente 
legível para o público em geral ou para 
elementos desse público, em especial, para 
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as pessoas de idade avançada;

Or. es

Alteração 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

a proposta da Comissão Alteração

ha) Deve ser apresentada de forma que a 
posologia do medicamento seja 
perfeitamente compreensível, em especial, 
no caso de produtos cuja correcta 
administração seja complicada. Esta 
informação deve indicar:
i) a dose exacta a tomar;
ii) o tipo de medição e os instrumentos 
utilizados para o efeito;
iii) o intervalo de tempo entre cada 
administração;
iv) a adequação da dose ao peso específico 
e à idade do paciente.

Or. es

Alteração 47
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 2 – alínea c)

a proposta da Comissão Alteração

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 

c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado e 



AM\805365PT.doc 19/26 PE439.168v01-00

PT

autorização de introdução no mercado; nomeando-o;

Or. pt

Justificação

Esta informação torna-se mais esclarecedora e compreensível, uma vez que a expressão 
"detentor da autorização de introdução no mercado" pode ser confusa para muitos leitores.

Alteração 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado.

d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado; os 
comentários enviados por particulares e 
as respostas dos titulares da autorização 
de introdução no mercado devem ser 
devidamente registados e controlados.

Or. es

Alteração 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-E – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2a. As autoridades estatais ou infra-
estatais responsáveis pela gestão sanitária 
deverão instituir um serviço telefónico de 
acompanhamento personalizado do 
paciente, gerido por profissionais da 
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saúde, onde possam ser obtidas 
informações sobre a interpretação das 
informações contidas no prospecto e sua 
compatibilidade com outros fármacos ou 
com o historial clínico do paciente.

Or. es

Alteração 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-F – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2a. É estabelecido um procedimento 
harmonizado que determine as bases 
regulamentares das informações 
prestadas nos sítios e portais Internet, de 
modo a garantir a fiabilidade dos dados 
apresentados, assim como a sua 
conformidade com a autorização e o 
registo do medicamento, assegurando ao 
consumidor a veracidade e conformidade
do sítio ou informação em causa. É 
aplicado um sistema de certificação ou de 
qualificação dos sítios autorizados.  
Igualmente, é mantida uma lista das 
páginas e dos portais Internet autorizados 
a prestar as informações abrangidas pela 
presente Directiva.  Essa lista será 
permanentemente actualizada e acessível 
aos consumidores.

Or. es

Alteração 51
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
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Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-G – n.º 1 – parágrafo 3

a proposta 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. pt

Justificação

A indústria pode estar exposta a conflitos de interesse nesta questão, pelo que os mecanismos 
de auto-regulação são inadequados para prevenir a difusão de publicidade, devendo portanto 
ser evitados.

Alteração 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
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seleccionar o Estado-Membro de registo. seleccionar o Estado-Membro de registo. 
Estas informações devem ser conformes 
com os requisitos estabelecidos na 
presente Directiva e com o livro de registo 
do medicamento.

Or. es

Alteração 53
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não devem existir tão-pouco Web-TV, 
podcasts, streaming de vídeo ou outras 
formas de transmissão digital de 
informações.

Or. de

Alteração 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
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permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não devem existir tão-pouco Web-TV, 
podcasts, streaming de vídeo ou outras 
formas de transmissão digital de 
informações que não sejam 
expressamente autorizadas e controlados 
pelos Estados-Membros, no âmbito da
presente directiva.

Or. es

Alteração 55
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 2 – parágrafo 2

a proposta da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve ser difundido material vídeo.

Or. pt

Justificação

O termo web-TV pode levar a interpretações erróneas sobre outras aplicações tecnológicas. 
O material vídeo deve ser proibido, uma vez que pode transmitir mensagens de carácter 
emocional, subjectivo e publicitário, mesmo a pretexto de veicular mensagens instrutivas.

Alteração 56
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António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio. 

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio, no que respeita a informação 
sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica. 

Or. pt

Justificação

Interessa fazer esta precisão, uma vez que muita da informação contida nas páginas de 
internet poderá não ser referente a medicamentos.

Alteração 57
António Fernando Correia de Campos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 

5. Os Estados Membros devem exigir que:
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informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

a) Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado com sítios Internet 
registados em conformidade com o 
disposto nos n.ºs 1 a 4 incluam uma 
declaração nos respectivos sítios indicando 
que estes foram registados e estão sujeitos 
a controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia;
b) Os sítios Internet registados incluam 
em cada uma das suas páginas, de forma 
destacada, uma hiperligação para a 
página da base de dados Eudrapharma, 
juntamente com uma nota explicativa 
informando que se trata da base de dados 
oficial desenvolvida pela Agência 
Europeia de Medicamentos.

Or. pt

Justificação

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Alteração 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Directiva 2001/83/CE
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“Artigo 100.º duodecies

Texto da Comissão Alteração

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título. 

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título. O mesmo se 
aplica à informação sobre os 
medicamentos à base de plantas 
medicinais ou de qualquer outra 
composição ou terapia que tenham sido 
classificados como medicamentos de 
venda sujeitos a receita médica.

Or. es


