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Alteração 15
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Os Estados-
Membros, a Agência e a Comissão devem 
ter pleno acesso à base de dados, que deve 
igualmente poder ser consultada, na 
medida do adequado, pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado e 
pelo público.

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Em vez disso, 
a base de dados Eudravigilance deve 
notificar simultaneamente os 
Estados-Membros relevantes sobre os 
relatórios apresentados pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado. A 
fim de garantir um elevado nível de 
qualidade da informação, os Estados 
Membros devem apoiar o 
desenvolvimento das competências dos 
centros de farmacovigilância nacionais e 
regionais. As autoridades nacionais 
competentes devem recolher os relatórios 
desses centros e, em seguida, transferir os 
dados para a base Eudravigilance. Os 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
devem ter pleno acesso à base de dados, 
que deve igualmente poder ser consultada, 
na medida do adequado, pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado e 
pelo público.

Or. en
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Alteração 16
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância. 
Este comité deve ser composto de 
cientistas independentes, com competência 
no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância. 
Este comité deve ser composto de 
cientistas independentes, com competência 
no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância. Os peritos 
científicos que integram o comité devem 
ser independentes, tanto em relação aos 
titulares das autorizações como em 
relação à própria Agência, em especial 
quando são levados a cabo estudos de 
segurança dos medicamentos. 

Or. it

Justificação

Cabe garantir a total independência dos peritos, já que quem concede a autorização estará 
pouco inclinado a retirar os medicamentos do mercado depois de os ter aprovado.

Alteração 17
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja (15) Durante um período de três anos 
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autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

após a introdução no mercado de um 
medicamento recentemente autorizado ou 
sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, identificadas por um 
triângulo preto e por uma frase 
explicativa correspondente no resumo das 
características do produto e que devem 
figurar no folheto informativo para o 
doente, devendo a Agência manter à 
disposição do público uma lista actualizada 
dos mesmos.

Or. en

Justificação

Advertências especiais para todos os medicamentos recentemente autorizados bem como 
para os medicamentos sob fiscalização intensiva ajudarão tanto os profissionais de saúde 
como os doentes a identificar os novos medicamentos no mercado por um período inferior a 
três anos e incrementarão a sua sensibilização para a necessidade de comunicar qualquer 
reacção adversa que possa surgir. 

Alteração 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
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incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos. As notificações 
comunicadas pelos doentes devem ser 
sempre levadas a cabo com a ajuda de um 
profissional de saúde.

Or. es

Alteração 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nas explicações dadas pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a Comissão retira ou confirma o 
pedido. Quando a Comissão confirma o 
pedido, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos.

3. Com base nas explicações dadas pelo 
titular da autorização de introdução no 
mercado, a Comissão retira ou confirma o 
pedido. Quando a Comissão confirma o 
pedido, a autorização de introdução no 
mercado é alterada para incluir o pedido 
como condição para a sua concessão, 
actualizando-se em conformidade o 
sistema de gestão dos riscos. 
Independentemente de o pedido ser 
confirmado ou retirado, a Comissão deve 
indicar detalhadamente os motivos da sua 
decisão, e esta ficará devidamente 
registada.

Or. es
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Alteração 20
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência mantém a lista actualizada. A Agência mantém a lista actualizada. Os 
medicamentos incluídos na lista de 
medicamentos para uso humano devem 
ser claramente identificados como tal na 
embalagem, de modo a fornecer aos 
doentes e aos profissionais de saúde uma 
informação distinta da lista. 

Or. de

Alteração 21
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 24 – parágrafo 1 –alínea 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros e a Comissão, cria e 
gere uma base de dados e uma rede 
informática (a seguir designada «base de 
dados Eudravigilance») para recolher 
informações de farmacovigilância relativas 
aos medicamentos autorizados na 
Comunidade, com o objectivo de permitir 
que as autoridades competentes tenham 
acesso à informação ao mesmo tempo e a 
partilhem.

1. A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros e a Comissão, cria e 
gere uma base de dados e uma rede 
informática (a seguir designada «base de 
dados Eudravigilance») para recolher 
informações de farmacovigilância relativas 
aos medicamentos autorizados na 
Comunidade, com o objectivo de permitir 
que as autoridades competentes tenham 
acesso à informação ao mesmo tempo e a 
partilhem. Os Estados-Membros devem 
apoiar o desenvolvimento das 
competências dos centros nacionais e 
regionais de farmacovigilância. As 
autoridades nacionais competentes devem 
recolher os relatórios desses centros e, em 
seguida, transferir os dados para a base 
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Eudravigilance.

Or. en

Alteração 22
Patrizia Toia

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham níveis de acesso 
adequados à base de dados Eudravigilance, 
sendo garantida a protecção dos dados de 
carácter pessoal.

A Agência assegura que os profissionais de 
saúde e o público tenham acesso à base de 
dados Eudravigilance, sendo garantida a 
protecção dos dados de carácter pessoal.

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público num formato agregado,
juntamente com uma explicação sobre a 
forma de os interpretar. 

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público juntamente com uma explicação 
sobre a forma de os interpretar. 

Or. en

Justificação

É importante que a base de dados EudraVigilance seja pública e acessível, não só num 
formato agregado (que é demasiado geral e, por vezes, enganoso), mas num formato mais 
detalhado. 

Alteração 23
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Agência colabora com as organizações 
dos profissionais de saúde e com as 
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organizações de doentes e de 
consumidores para definir “o nível de 
acesso adequado”. 

Or. en

Alteração 24
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros e com as partes 
interessadas, cria conteúdos, formatos e 
procedimentos normalizados para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes e para a rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos prescritos, 
aviados ou vendidos em território da UE.

Or. en

Justificação

Para que um sistema de farmacovigilância seja credível, é essencial a identificação precisa 
das reacções adversas associadas ao medicamento. A alteração proposta requer que a 
Agência desenvolva padrões conviviais em termos de conteúdo, formato e procedimentos 
destinados aos profissionais de saúde e aos doentes aquando da notificação de reacções 
adversas.

Alteração 25
António Fernando Correia De Campos

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 25
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Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes. 

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes. Os formulários destinados aos 
doentes devem ser elaborados segundo 
critérios técnicos e obedecendo a 
princípios de estrutura e linguagem 
simplificada, acessível ao público em 
geral; devem estar disponibilizados na 
internet e nas farmácias.

Os formulários devem incluir a 
informação necessária para que a 
notificação às autoridades possa ser feita 
pelas farmácias ou directamente pelos 
doentes, por via postal, por telecópia ou 
por via electrónica.

Or. pt

Justificação

Para conseguir uma maior notificação de reacções adversas por parte dos doentes, não basta 
consciencializá-los sobre a sua importância, mas é também essencial tornar o processo de 
notificação mais simples e orientado para o doente.

Alteração 26
Jens Rohde

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 25 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de garantir a rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos prescritos, 
aviados ou vendidos no território da UE, 
os formulários e os procedimentos 
normalizados incluirão o nome do titular 
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da autorização de introdução no mercado, 
a Denominação Comum Internacional 
(INN), a denominação do medicamento 
nos termos do ponto 20 do artigo 1.° da 
Directiva 2001/83/CE, e o número do lote.

Or. en

Justificação

Dado que os medicamentos biotecnológicas diferem dos medicamentos convencionais, pelo 
facto de serem "produtos vivos", convém dispor de regras distintas para os tipos de 
informações a comunicar pelos profissionais de saúde em caso de reacções adversas, de 
modo a garantir a rastreabilidade do medicamento e a poder estabelecer-se a causa dessa 
reacção adversa.

Alteração 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Dadas as reacções adversas de certos 
medicamentos, a Agência ou as 
autoridades competentes devem 
considerar a obrigação de confirmar o 
diagnóstico antes de iniciar um 
tratamento com esses fármacos.

Or. es

Alteração 28
Jens Rohde

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.° 726/2004
Artigo 61-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

a) dez membros efectivos e dez suplentes
nomeados pelo Conselho de 
Administração, com base em propostas 
das autoridades nacionais competentes;

a) um membro efectivo e um suplente por 
Estado-Membro, nomeados pela 
autoridade nacional competente em 
concertação com o Conselho de 
Administração;

b) cinco membros efectivos e cinco
suplentes nomeados pela Comissão, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

b) dois membros efectivos suplementares e 
dois suplentes, em que um represente os 
profissionais de saúde e o outro os 
doentes, nomeados pela Comissão, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.
Um Estado-Membro pode solicitar a outro 
Estado-Membro que ocupe o seu lugar no 
comité.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

A Comissão pode adaptar o número de 
membros e de suplentes em função das 
necessidades técnicas e científicas. Tais 
medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, devem ser adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2-A do artigo 87.º.

Or. en


