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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As propostas de alteração da Directiva 2001/83/CE e do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
procuram garantir os objectivos gerais de uma melhor protecção da saúde dos cidadãos da UE 
e do bom funcionamento do mercado interno dos medicamentos para uso humano. Nessa 
perspectiva, as propostas visam especificamente estabelecer um quadro claro para a 
divulgação de informação sobre medicamentos sujeitos a receita médica, a fim de promover 
uma utilização mais eficiente destes medicamentos. Esta proposta pretende também garantir a 
proibição da publicidade directa junto do consumidor a este tipo de medicamentos.

Para atingir estes objectivos será necessário:

• Garantir um elevado nível de qualidade da informação fornecida, através de uma 
aplicação coerente, em toda a Comunidade, de normas claramente definidas;

• Permitir a divulgação de informação através de canais adequados às necessidades e 
capacidades dos diferentes tipos de pacientes;

• Permitir que os titulares de autorizações de introdução no mercado forneçam 
informações compreensíveis, objectivas e não promocionais sobre os benefícios e os riscos 
associados aos seus medicamentos;

• Velar pela aplicação de medidas de controlo e execução, que garantam o cumprimento 
dos critérios de qualidade pelos prestadores da informação, evitando qualquer burocracia 
desnecessária.

Abordemos agora os objectivos em pormenor.

A Comissão reconheceu, com a apresentação desta directiva, que os pacientes estão cada vez 
mais interessados na sua saúde e gostariam de reforçar a sua participação no processo. Um 
tratamento óptimo só será, por isso, possível se os pacientes conhecerem os medicamentos 
que tomam, para poderem ser tomadas decisões devidamente fundamentadas e se promover 
uma utilização eficiente dos medicamentos. O relator do relatório concorda com a Comissão 
que um procedimento comunitário para informação dos pacientes pode ter efeitos positivos 
sobre a saúde pública. O relator do parecer gostaria ainda de salientar que as informações 
sobre medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica, que respondam às 
necessidades e expectativas dos pacientes, poderão promover o aspecto da prevenção. 

É, porém, um facto que a informação actualmente disponível sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica na UE não se afigura suficiente e adequada aos nossos tempos. A obtenção de 
informação depende da forma como o cidadão consegue utilizar a Internet e quantos idiomas 
domina.

A isto acresce ainda o facto de, em virtude da ausência de requisitos comuns para os 
conteúdos informativos, a disponibilização destes em cada Estado-Membro ser regulamentada 
e gerida de formas extremamente diversas, levando a que o acesso à informação sobre 
medicamentos seja desigual.
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Uma intervenção neste domínio adquire agora uma especial relevância, uma vez que o 
progresso técnico possibilita que os cidadãos obtenham informação de todo o mundo na 
Internet, mas fiquem também expostos a publicidade sem estarem cientes, sendo vítimas de 
informação com lacunas ou susceptível de induzir em erro. É por esta razão que o relator 
considera urgente modificar esta situação e disponibilizar aos cidadãos da UE informação que 
esteja conforme, seja fidedigna e não comporte publicidade. A UE deve apostar em 
informação certificada que possa contrapor à publicidade susceptível de induzir em erro que 
circula na Internet.

A principal preocupação neste processo deve ser a bula do medicamento. As informações nela 
contidas devem ser reformuladas de modo a que todos os cidadãos as compreendam. Isto é 
tanto mais urgente quanto o actual formato da bula não se revela satisfatório, uma vez que 
assusta o paciente e pode levá-lo a interromper a terapia. O cerne da proposta da Comissão é 
agora proceder à reformulação da bula.

O relator do parecer gostaria de salientar mais uma vez que a proibição na UE de publicidade 
directa a medicamentos sujeitos a receita médica deve ser mantida. Insiste também em que as 
autoridades competentes de cada Estado-Membro e os profissionais da saúde devem continuar 
a ser importantes fontes de informações para o público sobre medicamentos, embora 
considere igualmente que os titulares da autorização são uma valiosa fonte de informação não 
promocional sobre medicamentos.

O relator está ciente de que são necessários sistemas de vigilância que garantam o 
cumprimento de normas de qualidade comunitárias para assegurar a disponibilização de 
informações não promocionais de maior qualidade.

Congratula-se, por isso, com a proposta da Comissão de que seja dada aos Estados-Membros 
a possibilidade de escolherem os mecanismos de vigilância considerados mais capazes e seja 
adoptada como regra de base uma vigilância ligada à disponibilização de informação, pois 
esta será a solução mais efectiva e menos burocrática.

O relator do parecer considera, em especial, necessário aperfeiçoar a definição de publicação 
no domínio da saúde e das sanções, questões que são abordadas nas alterações.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da (4) A experiência adquirida através da 
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aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade, o 
que, em relação aos cidadãos de certos 
Estados-Membros, poderá ter como 
consequência a denegação do direito de 
acesso, na sua própria língua, a 
informação de elevada qualidade e de 
carácter não promocional sobre
medicamentos.

Or. en

Justificação

O direito de acesso à informação, incluindo sobre medicamentos sujeitos a receita médica, 
constitui um princípio fundamental numa sociedade democrática.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais da saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais de saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
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proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

adopção do necessário enquadramento
jurídico dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado traduzir-se-á,
para a indústria farmacêutica, no reforço 
da segurança jurídica no que respeita à 
difusão junto do público em geral de 
informações específicas sobre os
medicamentos. A proibição imposta à 
publicidade junto do público em geral a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve ser mantida.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica. A presente directiva prevê que os 
Estados-Membros autorizem, através de 
certos canais e mediante um controlo 
adequado, a difusão pública, pelo titular 
da autorização de introdução no mercado 
ou por terceiro agindo em seu nome, de 
determinadas informações sobre 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica. 
As comunicações que não se inscrevem 
no âmbito do título VIII-A devem ser 
autorizadas, desde que não sejam de 
natureza publicitária.

Or. en
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Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento. É importante que a nova legislação não 
proíba inadvertidamente certas comunicações, por exemplo, respostas aos pedidos de 
informação dos profissionais de saúde sobre usos não autorizados.

Alteração 4

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.

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. Uma
disponibilização acrescida de informação 
de elevada qualidade sobre medicamentos 
aos cidadãos da UE permite que estes
façam um uso mais racional e adequado 
dos medicamentos. Permite, além disso,
ter não só cidadãos mais informados mas 
também sociedades mais saudáveis. Para 
tanto, a informação disponibilizada ao 
público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

Or. en

Justificação

Os considerandos devem reflectir igualmente o objectivo da proposta que visa capacitar os 
cidadãos para utilizarem os medicamentos de forma mais racional e segura e reforçar a 
adesão aos medicamentos prescritos. De acordo com dados da OMS, mais de 50% dos 
cidadãos da UE usam os medicamentos de forma inadequada.
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Internet tem uma importância 
fundamental no que diz respeito à 
disponibilização de informações aos 
pacientes e essa importância está a 
aumentar. A Internet permite um acesso 
quase ilimitado à informação ultrapassando 
as fronteiras nacionais. Devem ser 
estabelecidas normas específicas sobre o 
controlo de sítios Internet, a fim de ter em 
conta a natureza transfronteiriça da 
informação prestada via Internet e para 
permitir a cooperação entre os 
Estados-Membros.

(13) A Internet tem uma importância 
fundamental no que diz respeito à 
disponibilização de informações aos 
pacientes e essa importância está a 
aumentar. A Internet permite um acesso 
quase ilimitado à informação ultrapassando 
as fronteiras nacionais. Devem ser 
estabelecidas normas específicas sobre o 
controlo de sítios Internet destinados
especificamente aos cidadãos da UE, a 
fim de ter em conta a natureza 
transfronteiriça da informação prestada via 
Internet e para permitir a cooperação entre 
os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto. A directiva apenas abrange sítios Internet destinados a cidadãos da 
UE. Não abrange sítios direccionados para fora da UE ou a uma audiência global, 
independentemente de a informação ter sido gerada, ou o servidor se encontrar sediado, na 
UE.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

- a correspondência e, eventualmente, 
todos os documentos não publicitários que 
sejam necessários para dar resposta a 
uma pergunta específica sobre 
determinado medicamento;

Or. de
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Justificação

Afigura-se necessário que "a correspondência e, eventualmente todos os documentos não 
publicitários que sejam necessários para dar resposta a uma pergunta específica sobre 
determinado medicamento" não constituam publicidade na acepção do título VIII nem 
informação na acepção do artigo VIII-A. O estatuto jurídico não deve ser alterado em 
relação ao status quo.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos, por 
exemplo, às mudanças de embalagem, às 
advertências sobre os efeitos secundários 
no âmbito da farmacovigilância, aos 
catálogos de venda e às listas de preços, 
desde que não contenham qualquer 
informação sobre o medicamento;

- as informações concretas 
(nomeadamente comunicações ou 
declarações efectuadas junto dos meios de 
comunicação social, quer em resposta a 
uma pergunta directa quer mediante
difusão dessas informações através de 
conferências ou comunicados e 
informações escritas ou relatórios 
endereçados às partes interessadas e/ou 
aos reguladores) e os documentos de 
referência relativos, por exemplo, a um
medicamento, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de venda, 
às listas de preços e aos reembolsos, desde 
que essas informações e esses documentos 
de referência não contenham qualquer 
informação promocional sobre o 
medicamento;

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento. As empresas devem poder continuar a 
prestar certas informações. No mercado bolsista, por exemplo, as regras aplicáveis requerem 
que as empresas mantenham os investidores plenamente informados acerca de evoluções 
significativas e os empregados acerca da evolução da empresa. A frase "informação sobre o 
medicamento" poderá ser entendida como qualquer afirmação sobre as propriedades de um 
produto, positivas e negativas, e poderia, de forma não intencional, proibir declarações sobre 
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reacções adversas e advertências. 

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) as informações concretas e não 
promocionais (nomeadamente 
comunicações ou declarações efectuadas
junto dos meios de comunicação social, 
quer em resposta a uma pergunta directa
quer mediante difusão dessas informações 
através de conferências ou comunicados e 
informações escritas ou relatórios 
endereçados às partes interessadas e/ou 
aos reguladores) e os documentos de 
referência relativos, por exemplo, a um 
medicamento, às advertências sobre os 
efeitos secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de 
venda, às listas de preços e aos 
reembolsos, desde que essas informações 
e esses documentos de referência não 
contenham qualquer informação 
promocional sobre um medicamento
específico.

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação da directiva. As normas que regem o mercado bolsista 
requerem que as empresas mantenham os investidores plenamente informados acerca de
evoluções significativas e os empregados acerca da evolução da empresa. É necessário 
especificar estes aspectos para garantir uma disponibilização adequada de tais informações. 
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Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-B – alínea a)

Texto 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, a versão 
acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes e demais declarações e 
documentos disponíveis e publicados 
pelas autoridades competentes;

Or. en

Justificação

O EPAR (Relatório Público Europeu de Avaliação) e outros documentos publicados pelas 
autoridades competentes incluem informações pormenorizadas que interessam a 
determinados pacientes.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, às
alterações de embalagem, ao reembolso ou 
a efeitos secundários adversos;

Or. en
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Justificação

Seria útil incluir neste elenco o tipo de reembolso como um exemplo de informação concreta 
a autorizar no âmbito desta cláusula.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-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 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. Os Estados-
Membros devem acordar numa definição 
de publicações no domínio da saúde, o 
mais tardar...*;

_____
*2 anos após a entrada em vigor da 
presente directiva. 

Or. de

Justificação

A adopção de uma definição uniformizada garante maior clareza jurídica contribuindo para 
que a difusão de informações se processe num quadro mais claro.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-C – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público. 

c) Respostas a pedidos de informação de 
um elemento do público. As perguntas 
formuladas oralmente devem ser 
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gravadas.

Or. de

Justificação

É frequente os pacientes solicitarem de forma imediata e directa esclarecimentos acerca de 
informações constantes no folheto informativo do medicamento ou pretenderem obter 
informações adicionais. Se a resposta só puder ser dada por escrito, ocorrerão atrasos que, 
em determinadas circunstâncias, podem ter repercussões negativas na saúde dos pacientes. 
Por conseguinte, as respostas a pedidos individuais de informação médica devem poder ser 
dadas oralmente e por escrito. As respostas orais devem ser gravadas para  poderem ser 
objecto de controlo.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma declaração indicando que a 
informação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento 
relativamente à informação fornecida;

b) Uma declaração indicando que a 
informação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento ou 
informação adicional relativamente à 
informação fornecida;

Or. en

Justificação

A declaração deve ser clara em relação ao facto de os profissionais de saúde deverem ser 
contactados, caso o paciente deseje obter informações adicionais. O profissional de saúde 
pode, contudo, não estar em condições de responder a perguntas específicas relacionadas 
com a informação fornecida pelo fabricante. 
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – Artigo 100-D – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O texto do folheto informativo actual 
ou a indicação do local onde o mesmo 
possa ser encontrado. Os sítios Internet,
sob controlo dos titulares de autorizações 
de introdução no mercado, que se
destinem especificamente aos cidadãos de 
um ou mais Estados-Membros devem 
conter o resumo das características do 
produto, bem como o folheto informativo 
dos medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros onde os 
produtos são autorizados, se a informação 
sobre os medicamentos for apresentada 
nessas línguas.

Or. en

Justificação

É importante que o leitor possa ter acesso ao texto actual do folheto informativo. É preferível 
inserir neste parágrafo a disposição relativa aos sítios Internet do que inscrevê-la no âmbito 
das obrigações de controlo por parte dos Estados-Membros. 

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comparações entre medicamentos; a) Comparações entre medicamentos, 
excepto quando essas comparações forem 
incluídas em documentos aprovados 
oficialmente, como o resumo das 
características do produto;
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Or. en

Justificação

Existem comparações nos Resumos das Características  dos Medicamentos e nos folhetos 
informativos de alguns medicamentos. A exclusão destas comparações implicaria de facto
que as informações prestadas pelos titulares de autorizações de introdução no mercado 
fossem incompletas. Tal poderia prejudicar o processo de aprovação.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa na língua oficial
do Estado-Membro em que os produtos 
são autorizados e ao qual o sítio Internet 
se destina.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que o resumo das características de um produto e o folheto informativo de 
um medicamento sujeito a receita médica só deve ser reproduzido na língua oficial do 
Estado-Membro em que a informação é publicada e ao qual o sítio Internet se destina. Por 
exemplo, se o sítio Internet se destina ao mercado alemão, o resumo das características do 
produto e o folheto informativo devem ser apenas publicados em língua alemã. A actual 
redacção não é clara a este respeito.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Título VIII-A – Artigo 100-G – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta dos Estados-Membros, a 
Comissão deve elaborar orientações 
relativas à informação autorizada ao abrigo 
do presente título e que incluam um código 
de conduta para os titulares de autorizações 
de introdução no mercado que divulguem 
informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. A Comissão deve elaborar tais 
orientações aquando da entrada em vigor 
da presente directiva e actualizá-las 
regularmente com base na experiência 
adquirida.

2. Após consulta dos Estados-Membros e 
de outras partes interessadas, a Comissão 
deve elaborar orientações relativas à 
informação autorizada ao abrigo do 
presente título e que incluam um código de 
conduta para os titulares de autorizações de 
introdução no mercado que divulguem 
informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. A Comissão deve elaborar tais 
orientações aquando da entrada em vigor 
da presente directiva e actualizá-las 
regularmente com base na experiência 
adquirida.

Or. en

Justificação

Devem consultar-se outras partes interessadas, como os pacientes, os profissionais de saúde 
e a indústria, aquando da elaboração do código e das directrizes.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet podem, contudo,
disponibilizar conteúdos vídeo para um 
maior esclarecimento sobre o uso seguro 
e eficaz dos medicamentos.

Or. en

Justificação

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio. 
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. 
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The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

O nível das sanções deve ser definido a 
nível comunitário.

Or. de

Justificação

O nível das sanções não deve ser definido a nível nacional. A definição a nível comunitário 
do nível das sanções contribui para uma maior clareza jurídica garantindo, em caso de 
incumprimento, que as sanções tenham um claro efeito dissuasor.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o titular de uma 
autorização de introdução no mercado 
seja representado e ouvido no âmbito da 
apreciação de qualquer caso em que seja 
acusado de incumprimento das 
disposições constantes do presente Título. 
O titular da autorização pode, nessas 
circunstâncias, recorrer de qualquer 
decisão para uma instância jurisdicional 
ou outro órgão competente.



PE430.857v01-00 18/18 PA\797716PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir um processo mais eficiente e transparente.


