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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 visa 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 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 mais racional dos 
medicamentos. O relator do presente parecer concorda com a Comissão que um procedimento 
comunitário para informação dos pacientes pode ter efeitos positivos na saúde pública. O 
relator 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 soma-se ainda o facto de, em virtude da ausência de requisitos uniformes para os 
conteúdos informativos, a disponibilização destes em cada Estado-Membro ser regulamentada 
e gerida de formas extremamente diversas, levando a que o acesso a 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 aos cidadãos a obtenção de informação de todo o mundo na 
Internet, mas também a sua exposição inconsciente a publicidade, sendo vítimas de 
informação com lacunas ou susceptível de induzir em erro. É por essa 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 de parecer gostaria de salientar, mais uma vez, que a proibição, na EU, da 
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 harmonizadas para assegurar a disponibilização de 
informações não promocionais de elevada qualidade.

Congratula-se, por conseguinte, com a proposta da Comissão, que deixa aos Estados 
Membros a possibilidade de escolherem os mecanismos de controlo que considerem mais 
apropriados e que estabelece, como regra geral, que o controlo deve ser realizado após a 
divulgação da informação, pois essa constitui a solução mais efectiva e menos burocrática. 

O relator do parecer considera, em especial, necessário aperfeiçoar o financiamento da 
EMEA, questão que é abordada no quadro das 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 regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 60 dias a contar da data de 
recepção da notificação, a Agência pode 
opor-se à divulgação da informação 
apresentada, ou partes dessa informação, 
com base na sua não conformidade com as 
disposições do título VIII-A da Directiva 
2001/83/CE. Não havendo objecções por 
parte da Agência no referido prazo, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

3. No prazo de 30 dias úteis a contar da 
data de recepção da notificação, a Agência 
pode opor-se, fundamentando 
circunstanciadamente a sua objecção, à 
divulgação da informação apresentada, ou 
partes dessa informação, com base na sua 
não conformidade com as disposições do 
título VIII-A da Directiva 2001/83/CE. 
Compete ao titular de uma autorização de 
introdução no mercado ter em conta essas 
objecções na elaboração da informação 
final. Não havendo objecções por parte da 
Agência no prazo de 30 dias úteis, a 
informação é considerada aceite e pode ser 
publicada.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir uma maior eficácia e transparência do processo. Um 
prazo de revisão de 60 dias afigura-se excessivamente longo, sobretudo se a Agência 
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expressar objecções parciais e se revelar necessária uma nova apresentação da informação
modificada.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 20-B - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso a Agência emita objecções às 
informações apresentadas e o titular da 
autorização de introdução no mercado 
considere não serem aquelas justificadas, 
a Agência autoriza o interessado a 
apresentar, a pedido, novas observações,
por escrito e/ou no quadro de uma 
audição, que deve ter lugar no prazo de 30 
dias úteis a contar da data de recepção de 
um tal pedido pela Agência. A Agência 
deve comunicar a sua resposta ao titular 
da autorização de introdução no mercado 
no prazo de 30 dias úteis.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir uma maior eficácia e transparência do processo.


