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Alteração 1 

Proposta de decisão 
Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O Regulamento (CE) n.º 851/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004, que cria um Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (CEPCD) conferiu ao CEPCD um 
mandato que abrange a vigilância, a 
deteção e a avaliação dos riscos de 
ameaças para a saúde humana decorrentes 
de doenças transmissíveis e de surtos de 
origem desconhecida. A responsabilidade 
pela vigilância epidemiológica das doenças 
transmissíveis e pelo funcionamento do 
Sistema de Alerta Rápido e de Resposta 
tem vindo a ser progressivamente 
transferida da rede comunitária criada ao 
abrigo da Decisão n.º 2119/98/CE para o 
CEPCD. Esta evolução não se reflete na 
Decisão n.º 2119/98/CE, que foi adotada 
antes da criação do CEPCD. 

(5) O Regulamento (CE) n.º 851/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004, que cria um Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (CEPCD) conferiu ao CEPCD um 
mandato que abrange a vigilância, a 
deteção e a avaliação dos riscos de 
ameaças para a saúde humana decorrentes 
de doenças transmissíveis e de surtos de 
origem desconhecida. Perante uma 

ameaça que não resulte de uma doença 

transmissível, o CEPCD deve agir 

unicamente em cooperação com a 

autoridade competente, a pedido da 

mesma. A responsabilidade pela vigilância 
epidemiológica das doenças transmissíveis 
e pelo funcionamento do Sistema de Alerta 
Rápido e de Resposta tem vindo a ser 
progressivamente transferida da rede 
comunitária criada ao abrigo da Decisão 
n.º 2119/98/CE para o CEPCD. Esta 
evolução não se reflete na Decisão n.º 
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2119/98/CE, que foi adotada antes da 
criação do CEPCD. 

Justificação 

A presente decisão deve definir melhor o mandato do CEDPC fora do âmbito das doenças 

transmissíveis.  

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 
Considerando 8-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) As ameaças sanitárias 

transfronteiriças são também 

frequentemente associadas aos agentes 

patogénicos que podem ser transmitidos 

de pessoa a pessoa. Uma vez que este tipo 

de transmissão não pode ser inteiramente 

evitado, as medidas gerais de higiene 

podem ter um contributo importante na 

diminuição da rapidez e dimensão do 

contágio do agente, reduzindo, por 

conseguinte, o risco geral. Devem ser 

incentivadas boas práticas de higiene 

desta natureza, sobretudo em ambientes 

críticos e nos locais de trabalho. 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 
Considerando 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 8 de março de 2011, e o 
Conselho, nas suas Conclusões de 13 de 
setembro de 2010, salientaram a 
necessidade de introduzir um procedimento 
comum para a adjudicação conjunta de 
contramedidas médicas, em especial de 
vacinas contra uma pandemia, a fim de dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
beneficiar da aquisição em grupo, numa 
base voluntária. No que se refere às 

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 8 de março de 2011, e o 
Conselho, nas suas Conclusões de 13 de 
setembro de 2010, salientaram a 
necessidade de introduzir um procedimento 
comum para a adjudicação conjunta de 
contramedidas médicas, em especial de 
vacinas contra uma pandemia, a fim de dar 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
beneficiar da aquisição em grupo, numa 
base voluntária, e, particularmente, de 
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vacinas contra pandemias, num contexto de 
capacidades de produção limitadas a nível 
mundial um tal procedimento poderia 

aumentar a disponibilidade desses 

produtos e garantir um acesso mais 
equitativo aos mesmos entre os Estados-

Membros participantes na adjudicação 

conjunta. 

obter tarifas vantajosas e flexibilidade 

para as encomendas de um determinado 

produto. No que se refere às vacinas contra 
pandemias, num contexto de capacidades 
de produção limitadas a nível mundial, um 
tal procedimento é executado com o 

objetivo de possibilitar aos 

Estados-Membros participantes um acesso 
mais equitativo às vacinas, a fim de os 

ajudar a melhor satisfazer as necessidades 

de vacinação dos seus cidadãos, em 

conformidade com as políticas nacionais 

de vacinação. 

 

Alteração 4 

Proposta de decisão 
Considerando 10-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Há que reforçar a cooperação com 

as organizações internacionais, 

nomeadamente com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em particular 

no que se diz respeito à classificação das 

ameaças. 

Justificação 

A cooperação com as organizações internacionais, nomeadamente com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) deve ser melhor promovida no quadro da presente decisão. 

 

Alteração 5 

Proposta de decisão 
Considerando 11-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Deve ser reforçada a cooperação 

com os países terceiros, nomeadamente 

em caso de aparecimento ou de 

ressurgimento de doenças transmissíveis 

graves.  
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Justificação 

A cooperação com os países terceiros deve ser melhor promovida no quadro da presente 

decisão. 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 
Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de garantir que a avaliação dos 
riscos para a saúde pública ao nível da 
União decorrentes de ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves é não só coerente 
mas também exaustiva na perspetiva da 
saúde pública, importa mobilizar de forma 
coordenada os conhecimentos científicos 
especializados disponíveis através de 
canais ou estruturas apropriados, 
dependendo do tipo de ameaça em questão. 
A avaliação dos riscos deve basear-se em 
provas científicas sólidas e conhecimentos 
especializados independentes e deve ser 
levada a cabo pelas agências da União, em 
conformidade com a respetiva missão, ou 
por grupos de peritos criados pela 
Comissão. 

(13) A fim de garantir que a avaliação dos 
riscos para a saúde pública ao nível da 
União decorrentes de ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves é não só coerente 
mas também exaustiva na perspetiva da 
saúde pública, importa mobilizar de forma 
coordenada os conhecimentos científicos 
especializados disponíveis através de 
canais ou estruturas apropriados, 
dependendo do tipo de ameaça em questão. 
A avaliação dos riscos deve basear-se em 
provas científicas sólidas e conhecimentos 
especializados independentes e deve ser 
levada a cabo pelas agências da União, em 
conformidade com a respetiva missão, ou 
por grupos de peritos criados pela 
Comissão. Quando consultados, os peritos 

deverão emitir uma declaração de 

compromisso e uma declaração de 

interesses, as quais serão verificadas pela 

Comissão ou pelas instâncias decisórias 

pertinentes dos Estados-Membros. 

Justificação 

No sentido de garantir a independência e a transparência durante o processo, devem ser 

emitidas declarações de compromisso e de interesses para evitar qualquer conflito de 

interesses. Do mesmo modo, a verificação das declarações é essencial. 

 

Alteração 7 

Proposta de decisão 
Considerando 16 
 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Uma comunicação incoerente ou (16) Uma comunicação incoerente ou 
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pouco clara com o público e as partes 
interessadas, por exemplo profissionais de 
saúde, pode ter um impacto negativo na 
eficácia da resposta numa perspetiva de 
saúde pública, podendo igualmente ter 
efeitos negativos para os operadores 
económicos. Por conseguinte, a 
coordenação da resposta ao nível da União 
deve incluir campanhas de informação 
comuns e a comunicação de mensagens 
coerentes aos cidadãos, baseadas numa 
avaliação sólida e independente dos riscos 
para a saúde pública. 

pouco clara com o público e as partes 
interessadas, por exemplo profissionais de 
saúde, pode ter um impacto negativo na 
eficácia da resposta numa perspetiva de 
saúde pública, podendo igualmente ter 
efeitos negativos para os operadores 
económicos. Por conseguinte, a 
coordenação da resposta ao nível da União 
deve incluir campanhas de informação 
comuns e a comunicação de mensagens 
coerentes aos cidadãos, baseadas numa 
avaliação sólida e independente dos riscos 
para a saúde pública. Os Estados-Membros 

e a Comissão devem assegurar, através de 

verdadeiras estratégias de comunicação, a 

clareza e a coerência do conteúdo 

informativo das mensagens dirigidas ao 

público, em particular no que respeita à 

natureza e às características da ameaça, 

às melhores formas de prevenção, bem 

como aos riscos e às vantagens da 

proteção e/ou do tratamento. 

Justificação 

A crise da bactéria E. coli/STEC O104 mostrou claramente de que modo uma estratégia de 

comunicação mal gerida pode entravar a boa gestão de uma crise e acarretar consequências 

económicas graves. A presente decisão deve insistir mais na importância de uma estratégia de 

comunicação coerente e coordenada em caso de crise. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 
Considerando 17 
 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A aplicabilidade de algumas 
disposições específicas do Regulamento 
(CE) n.º 507/2006 da Comissão, de 29 de 
março de 2006, relativo à autorização 
condicional de introdução no mercado de 
medicamentos para uso humano 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2008 da 
Comissão, de 24 de novembro de 2008, 
relativo à análise das alterações dos termos 

(17) A aplicabilidade de algumas 
disposições específicas do Regulamento 
(CE) n.º 507/2006 da Comissão, de 29 de 
março de 2006, relativo à autorização 
condicional de introdução no mercado de 
medicamentos para uso humano 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2008 da 
Comissão, de 24 de novembro de 2008, 
relativo à análise das alterações dos termos 
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das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos para uso humano e 
medicamentos veterinários, depende do 
reconhecimento ao nível da União, no 
âmbito da Decisão n.º 2119/98/CE, de uma 
situação de emergência ou de uma situação 
de pandemia relacionada com a gripe 
humana. As referidas disposições permitem 
a introdução acelerada no mercado de 
certos medicamentos em caso de 
necessidade urgente, respetivamente 
através de uma autorização condicional de 
introdução no mercado ou da aprovação 
temporária de uma alteração dos termos de 
uma autorização de introdução no mercado 
de uma vacina contra a gripe humana, 
mesmo na ausência de determinados dados 
não clínicos ou clínicos. No entanto, apesar 
da utilidade dessas disposições em caso de 
crise, não existe até à data um 
procedimento específico para o referido 
reconhecimento ao nível da União. Por 
conseguinte, é adequado estabelecer um 
procedimento dessa natureza no quadro das 
normas de qualidade e segurança dos 
medicamentos. 

das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos para uso humano e 
medicamentos veterinários, depende do 
reconhecimento ao nível da União, no 
âmbito da Decisão n.º 2119/98/CE, de uma 
situação de emergência ou de uma situação 
de pandemia relacionada com a gripe 
humana. As referidas disposições permitem 
a introdução acelerada no mercado de 
certos medicamentos em caso de 
necessidade urgente, respetivamente 
através de uma autorização condicional de 
introdução no mercado ou da aprovação 
temporária de uma alteração dos termos de 
uma autorização de introdução no mercado 
de uma vacina contra a gripe humana, 
mesmo na ausência de determinados dados 
não clínicos ou clínicos. No entanto, apesar 
da utilidade dessas disposições em caso de 
crise, não existe até à data um 
procedimento específico para o referido 
reconhecimento ao nível da União. Por 
conseguinte, é adequado estabelecer um 
procedimento dessa natureza no quadro das 
normas de qualidade e segurança dos 
medicamentos. A declaração de uma 

situação de emergência ao nível da União 

não deve prejudicar os efeitos de uma 

decisão, adotada pela Organização 

Mundial de Saúde, de desencandear a 

produção de vacinas sazonais e 

pandémicas.  

Justificação 

Compete à OMS identificar o vírus originário principal, passo imprescindível para a produção 

de vacinas. A fim de produzirem vacinas contra a gripe (sazonal ou pandémica), os produtores 

de vacinas dependem da execução desta tarefa por parte da OMS. Embora a UE possa alterar 

a comercialização das vacinas de forma unilateral, os padrões de produção efetivos 

dependerão ainda da declaração e notificação do vírus originário principal pela OMS. 

 

Alteração 9 

Proposta de decisão 
Considerando 17-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A ocorrência de uma situação 
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relacionada com ameaças sanitárias 

transfronteiriças graves e suscetível de ter 

consequências à escala europeia pode 

impelir os Estados-Membros em causa a 

tomar determinadas medidas de controlo 

ou de localização de contactos de forma 

concertada com o objetivo de identificar 

as pessoas já contaminadas e as pessoas 

expostas ao risco. Uma tal cooperação 

poderá exigir aos Estados-Membros 

diretamente visados pelas medidas de 

localização de contactos que procedam ao 

intercâmbio, através do sistema, de dados 

pessoais, nomeadamente de dados 

sanitários sensíveis sobre casos humanos 

confirmados ou suspeitos. 

Justificação 

Este considerando menciona explicitamente a localização de contactos.  

 

Alteração 10 

Proposta de decisão 
Considerando 20 
 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Devem ser conferidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que diz respeito às medidas 
necessárias para completar a ação dos 
Estados-Membros, em situações muito 
específicas e urgentes, visando os aspetos 
transnacionais do controlo de ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
inclusivamente a nível de peritos, na 
medida em que a urgência da situação o 
permita. No âmbito da preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. 

(20) Devem ser delegados na Comissão 
poderes para adotar atos, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
diz respeito à adoção dos procedimentos 

para a coordenação, o intercâmbio de 

informações e as consultas mútuas em 

matéria de planeamento da preparação e 

da intervenção, dos procedimentos de 

operação do Sistema de Alerta Rápido e 

de Resposta, dos procedimentos de 

coordenação da resposta dos 

Estados-Membros na sequência de uma 

notificação de alerta, bem como das 
medidas necessárias para completar a ação 
dos Estados-Membros, em situações muito 
específicas e urgentes, visando os aspetos 
transnacionais do controlo de ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
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seus trabalhos preparatórios, 
inclusivamente a nível de peritos, na 
medida em que a urgência da situação o 
permita. No âmbito da preparação e 
elaboração dos atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre os procedimentos para a 

coordenação, o intercâmbio de informações, as consultas mútuas e a coordenação em matéria 

de planeamento da preparação e da resposta e sobre os procedimentos de exploração do 

sistema de alerta rápida e resposta. 

 

Alteração 11 

Proposta de decisão 
Considerando 21 
 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A fim de garantir condições uniformes 
de execução da presente decisão, devem 
ser conferidas à Comissão competências de 
execução tendo em vista a adoção de atos 
de execução relativos aos seguintes 
aspetos: procedimentos para a 

coordenação, o intercâmbio de 

informações e as consultas mútuas em 

matéria de planeamento da preparação e 

da resposta; adoção de uma lista das 
doenças transmissíveis abrangidas pela 
rede de vigilância epidemiológica e dos 
procedimentos para o funcionamento dessa 
rede; criação e encerramento de redes de 
monitorização ad hoc e procedimentos para 
o funcionamento dessas redes; adoção de 

definições de casos para ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves; 
procedimentos para o funcionamento do 

Sistema de Alerta Rápido e de Resposta; 

procedimentos para a coordenação das 

respostas dos Estados-Membros; 
reconhecimento de situações de 
emergência ao nível da União ou de 
situações de pré-pandemia relacionada com 

(21) A fim de garantir condições uniformes 
de execução da presente decisão, devem 
ser conferidas à Comissão competências de 
execução tendo em vista a adoção de atos 
de execução relativos aos seguintes 
aspetos: adoção de uma lista das doenças 
transmissíveis abrangidas pela rede de 
vigilância epidemiológica e dos 
procedimentos para o funcionamento dessa 
rede; criação e encerramento de redes de 
monitorização ad hoc e procedimentos para 
o funcionamento dessas redes; 
reconhecimento de situações de 
emergência ao nível da União. Essas 
competências de execução devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
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a gripe humana ao nível da União. Essas 
competências de execução devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre os procedimentos para a 

coordenação, o intercâmbio de informações, as consultas mútuas e a coordenação em matéria 

de planeamento da preparação e da resposta e sobre os procedimentos de exploração do 

sistema de alerta rápida e resposta. 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 
Considerando 22-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Uma vez que em vários 

Estados-Membros a responsabilidade pela 

saúde pública não constitui uma 

competência exclusivamente nacional, 

sendo consideravelmente descentralizada, 

é fundamental garantir que as 

autoridades nacionais incluam as 

respetivas instâncias decisórias na 

aplicação da presente decisão nos 

Estados-Membros. 

Justificação 

Visa aplicar uma alteração horizontal à totalidade do texto. Dada a sua importância, esta 

menção é igualmente introduzida nas alterações aos artigos 17.º (Designação das autoridades 

e dos representantes nacionais) e 19.º (Comité de Segurança da Saúde). 
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Alteração 13 

Proposta de decisão 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A presente decisão estipula os papéis, 

os deveres e as responsabilidades dos 

principais atores e estruturas a nível da 

União, bem como as modalidades de 

cooperação e de coordenação previstas 

entre as diversas instituições. 

Justificação 

Este capítulo introdutório deve igualmente abordar a questão dos papéis, dos deveres e das 

responsabilidades dos principais atores, bem como da coordenação necessária entre eles. 

Estas referências faltavam no artigo 1.º. 

 

Alteração  14 

Proposta de decisão 
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea (i) 
 

Texto da Comissão Alteração 

i) doenças transmissíveis, i) doenças transmissíveis, incluindo 

infeções zoonóticas em seres humanos; 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 
Artigo 2 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em situações de emergência 

excecionais em que um mecanismo da 

União para a coordenação das medidas de 

saúde pública em caso de ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves, 

distintas das que são enumeradas no 

artigo 2.º, n.º 1 (ou seja, ameaças de 

origem biológica, química ou ambiental), 

se revelar insuficiente para assegurar um 

elevado nível de proteção da saúde 

humana, os Estados-Membros podem 



 

 
 PE509.871/ 11 

 PT 

remeter as ameaças em causa, tendo em 

vista uma resposta coordenada, para o 

Comité de Segurança da Saúde, em 

conformidade com o artigo 11.º, em 

estreita coordenação com outros setores 

da União, se for caso disso. 

 

Alteração  16 

Proposta de decisão 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Definição de caso», um conjunto de 
critérios de diagnóstico estabelecidos de 
comum acordo que devem ser preenchidos 
para se detetar com exatidão, numa 
determinada população, casos da ameaça 
sanitária transfronteiriça grave visada, 
excluindo a deteção de outras ameaças 
semelhantes; 

a) «Definição de caso», um conjunto de 
critérios de diagnóstico estabelecidos de 
comum acordo que devem ser preenchidos 
para se detetar com exatidão, numa 
determinada população, casos da ameaça 
sanitária transfronteiriça grave 
identificada, excluindo a deteção de outras 
ameaças semelhantes; 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) «Doença transmissível», uma doença 
infecciosa provocada por um agente 
contagioso que pode ser transmitida de 
pessoa a pessoa por contacto direto com 
uma pessoa afetada ou por um meio 
indireto como a exposição a um vetor, 
fómite, produto ou ambiente, ou troca de 
fluidos, contaminados com o agente 
contagioso; 

(b) «Doença transmissível», uma doença 
infecciosa provocada por um agente 
contagioso que pode ser transmitida de 
pessoa a pessoa por contacto direto com 
uma pessoa afetada ou por um meio 
indireto como a exposição a um vetor, 
fómite, animal, produto ou ambiente, ou 
troca de fluidos, contaminados com o 
agente contagioso; 

Justificação 

A inclusão de «animal» assegura que a proposta abrange também zoonoses (doenças 

infecciosas que podem ser transmitidas de animais para humanos). 

 

Alteração  18 
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Proposta de decisão 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) A adoção de diretrizes e outros 

materiais de sensibilização relativos às 

medidas de saúde e higiene que os 

cidadãos devem respeitar em caso de 

ameaças sanitárias transfronteiriças 

graves. Essas medidas devem incluir 

informações sobre boas medidas de 

higiene, tais como a lavagem e secagem 

eficaz das mãos em ambientes de cuidados 

de saúde, estabelecimentos alimentares, 

escolas e infantários, instalações de lazer 

e também no ambiente de trabalho, 

devendo ainda ter em conta as 

recomendações vigentes da Organização 

Mundial de Saúde. 

 

Alteração  19 

Proposta de decisão 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-B) A comunicação de planos relativos a 

"melhores práticas". 

 

Alteração  20 

Proposta de decisão 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea i) 
 

Texto da Comissão Alteração 

i) normas mínimas relativas às capacidades 
de base determinadas a nível nacional para 
o setor da saúde, 

i) normas mínimas relativas às capacidades 
de base determinadas a nível nacional para 
o setor da saúde, incluindo também os 

preparativos em matéria de capacidade de 

resposta a situações de emergência 

psicossociais, 

 

Alteração  21 
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Proposta de decisão 
Artigo 4.º – n.º 2 – alínea ii) 
 

Texto da Comissão Alteração 

ii) mecanismos específicos estabelecidos a 
nível nacional para assegurar a 
interoperabilidade entre o setor da saúde e 
outros setores críticos da sociedade, 

ii) mecanismos específicos estabelecidos a 
nível nacional para assegurar a 
interoperabilidade entre o setor da saúde, o 

setor veterinário e outros setores críticos 
da sociedade, 

Justificação 

De acordo com a OMS, mais de 60 % das infeções humanas consistem em zoonoses 

provenientes de animais ou produtos animais. No sentido de combater as ameaças sanitárias 

da forma mais eficaz possível, será necessário adotar uma estratégia holística de saúde única 

(«One Health»), sendo fundamental uma coordenação e uma estreita cooperação entre os 

setores veterinário e da saúde humana. 

 

Alteração  22 

Proposta de decisão 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea iii-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) mecanismos específicos para a 

monitorização e notificação sobre a 

cobertura das vacinas respeitantes às 

doenças enumeradas no anexo da Decisão 

n.º 2119/98/CE. 

Justificação 

A informação sobre a cobertura da vacinação e monitorização das doenças transmissíveis 

consagrada na Decisão n.º 2119/98/CE em matéria de vigilância epidemiológica será essencial 

para o planeamento da preparação e resposta da Comissão. 

 

Alteração 23 

Proposta de decisão 
Artigo 4 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão deve estabelecer, através de 

atos de execução, os procedimentos 
necessários para a coordenação, o 

5. Devem ser conferidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, nos 

termos do artigo 21.º, no que respeita à 
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intercâmbio de informações e as consultas 
mútuas previstos nos n.ºs 1 a 4. 
Esses atos de execução devem ser 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 20.º, n.º 2.  

repartição dos papéis e responsabilidades 

dos principais atores no planeamento, na 

preparação e na intervenção, bem como 

aos procedimentos necessário para a 
coordenação, o intercâmbio de informações 
e as consultas mútuas a que se refere o 

presente artigo. 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre a repartição dos papéis e das 

responsabilidades dos principais atores no planeamento da preparação e da intervenção. 

 

Alteração 24 

Proposta de decisão 
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

d) Adotar, quando necessário, as 

definições de casos a utilizar para a 

monitorização ad hoc, a fim de assegurar, 

ao nível da União, a comparabilidade e a 

compatibilidade dos dados recolhidos; 

Suprimido 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre as definições de casos a utilizar 

para a monitorização ad hoc. 

 

Alteração 25 

Proposta de decisão 
Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Devem ser conferidos à Comissão 

poderes para adotar atos delegados, em 

conformidade com o artigo 21.º, no que 

diz respeito à adoção de definições de 

casos a utilizar para a monitorização ad 

hoc, a fim de assegurar, ao nível da 

União, a comparabilidade e a 

compatibilidade dos dados recolhidos. 
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Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre as definições de casos a utilizar 

para a monitorização ad hoc. 

 

Alteração 26 

Proposta de decisão 
Artigo 8 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. É estabelecido um sistema de alerta 
rápido para a notificação, ao nível da 
União, dos alertas relativos a ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves, 
denominado «Sistema de Alerta Rápido e 
de Resposta». Este sistema deve assegurar 
a comunicação permanente entre a 
Comissão e as autoridades competentes 
responsáveis a nível nacional pela emissão 
de alertas, avaliação dos riscos para a 
saúde pública e determinação das medidas 
que possam ser necessárias para proteger a 
saúde pública. 

1. É estabelecido um sistema de alerta 
rápido para a notificação, ao nível da 
União, dos alertas relativos a ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves, 
denominado «Sistema de Alerta Rápido e 
de Resposta». Este sistema deve assegurar 
a comunicação permanente entre a 
Comissão, o CEPCD e as autoridades 
competentes responsáveis a nível nacional 
pela emissão de alertas, avaliação dos 
riscos para a saúde pública e determinação 
das medidas que possam ser necessárias 
para proteger a saúde pública. 

Justificação 

Ator importante do Sistema de Alerta Rápido e de Resposta, o CEPCD deve estar em relação 

permanente com a Comissão e os Estados-Membros.  

 

Alteração  27 

Proposta de decisão 
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os atores do Sistema de Alerta 

Rápido e de Resposta devem 

comprometer-se a atuar com 

independência e em defesa do interesse 

público.  

 Antes de entrarem em funções, devem 

publicar uma declaração de compromisso 

e uma declaração de interesses, indicando 

quer a ausência de qualquer interesse que 

possa ser considerado prejudicial à sua 
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independência, quer a existência de 

qualquer interesse direto ou indireto que 

possa ser prejudicial à sua independência.  

 As declarações devem ser atualizadas pelo 

menos uma vez por ano e sempre que 

ocorrer qualquer alteração significativa. 

As declarações dos atores a nível da 

União são verificadas pela Comissão e as 

dos atores a nível dos Estados-Membros 

são verificadas pelas autoridades 

nacionais competentes.  

 

Alteração 28 

Proposta de decisão 
Artigo 8 – n.º 1-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os atores do Sistema de Alerta 

Rápido e de Resposta devem preparar a 

sua estratégia de comunicação em função 

do caso em questão, a fim de manter os 

cidadãos informados sobre os potenciais 

riscos e as medidas tomadas. 

 A estratégia de comunicação deve definir 

o conteúdo da mensagem e o momento da 

comunicação sobre os eventuais 

problemas, incluindo as modalidades de 

difusão mais apropriadas. 

 A estratégia deve ter em conta as 

competências e as responsabilidades 

específicas de cada membro do sistema, 

ou seja, a pessoa responsável pela 

comunicação na área da avaliação dos 

riscos para a saúde pública na Comissão e 

a pessoa responsável pela comunicação 

no Comité de Segurança da Saúde, a fim 

de organizar uma comunicação dirigida 

aos cidadãos coordenada, coerente e 

transparente.  

 Os Estados-Membros diretamente 

afetados pela crise devem envidar todos os 

esforços para garantir que a sua 

comunicação seja coerente com a 

estratégia de comunicação coordenada 

pelo Comité de Segurança da Saúde. 
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 Esta estratégia deve, em particular, 

propor os canais de comunicação a 

utilizar em função do caso em questão, 

juntamente com o Parlamento Europeu, 

as partes interessadas e os países 

terceiros. 

Justificação 

A crise da bactéria E. coli/STEC O104 mostrou claramente de que modo uma estratégia de 

comunicação mal gerida pode entravar a boa gestão de uma crise e acarretar consequências 

económicas graves. A presente decisão deve insistir mais na importância de uma estratégia de 

comunicação coerente e coordenada em caso de crise. A presente decisão deve conter um 

artigo específico dedicado a esta questão.  

 

Alteração 29 

Proposta de decisão 
Artigo 8 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão deve adotar, por meio de 

atos de execução, procedimentos relativos 
ao intercâmbio de informações, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do Sistema 
de Alerta Rápido e de Resposta e a 

aplicação uniforme dos artigos 8.º e 9.º 

Esses atos de execução devem ser 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 20.º, n.º 2. 

2. Devem ser conferidos à Comissão 

poderes para adotar atos delegados, nos 

termos do artigo 21.º, no que respeita à 

adoção de procedimentos relativos ao 
intercâmbio de informações, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do Sistema 
de Alerta Rápido e de Resposta. 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre a forma em que se farão os 

intercâmbios de informações, necessários ao bom funcionamento do Sistema de Alerta Rápido 

e de Resposta. 

 

Alteração 30 

Proposta de decisão 
Artigo 10 – alínea c-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Na avaliação fornecida pela 

Organização Mundial da Saúde no caso 
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de uma emergência de saúde pública a 

nível internacional. 

Justificação 

A avaliação dos riscos para a saúde pública deve também apoiar-se no parecer da OMS, se se 

tratar de um caso de emergência de saúde pública a nível internacional. 

 

Alteração 31 

Proposta de decisão 
Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Em caso de ameaça sanitária 

transfronteiriça grave, os 

Estados-Membros devem coordenar as 

suas mensagens e campanhas de 

comunicação de forma a transmitir 

informações coerentes e harmonizadas.  

Justificação 

A crise da bactéria E. coli/STEC O104 mostrou claramente de que modo uma estratégia de 

comunicação mal gerida pode entravar a boa gestão de uma crise e acarretar consequências 

económicas graves. A presente decisão deve insistir mais na importância de uma estratégia de 

comunicação coerente e coordenada em caso de crise.  

 

Alteração 32 

Proposta de decisão 
Artigo 11 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão deve adotar, por meio de 

atos de execução, os procedimentos 
necessários para a execução uniforme das 

disposições de informação, consulta e 
coordenação mútuas previstas no presente 
artigo. 

5. Devem ser conferidos à Comissão 

poderes para adotar atos delegados, nos 

termos do artigo 21.º, no que respeita à 

repartição dos papéis e responsabilidades 

dos principais atores da coordenação, 

bem como aos procedimentos de 
informação, consulta e coordenação 
mútuas previstos no presente artigo. 

Esses atos de execução devem ser 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 
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artigo 20.º, n.º 2. 

Justificação 

A presente decisão deve fornecer mais esclarecimentos sobre a repartição dos papéis e das 

responsabilidades dos principais atores do Sistema de Alerta Rápido e de Resposta. 

 

Alteração 33 

Proposta de decisão 
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Ser coerentes com as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde em 

caso de emergência de saúde pública a 

nível internacional. 

Justificação 

Se se tratar de um caso de emergência de saúde pública a nível internacional, as medidas 

comuns e temporárias adotadas devem ser coerentes com as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde. 

 

Alteração 34 

Proposta de decisão 
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão deve indicar as razões que 

conduzem à adoção destas medidas. 

Justificação 

No caso da adoção de medidas comuns e temporárias de saúde pública, a Comissão deve 

explicar as razões que motivaram esta adoção. 

 

Alteração  35 

Proposta de decisão 
Artigo 13 – título 
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Texto da Comissão Alteração 

Reconhecimento de situações de 
emergência ou de situações de gripe 

pandémica 

Reconhecimento de situações de 
emergência 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de gripe pandémica. 

 

Alteração  36 

Proposta de decisão 
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

a) Situações de emergência ao nível da 
União; ou 

Situações de emergência ao nível da União. 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de pré-pandemia. 

 

Alteração  37 

Proposta de decisão 
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Situações de pré-pandemia 

relacionada com a gripe humana ao nível 

da União. 

Suprimido 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de pré-pandemia. 

 

Alteração  38 

Proposta de decisão 
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a gravidade 
de uma ameaça sanitária transfronteiriça 
grave ou com a rapidez da sua propagação 
entre os Estados-Membros, a Comissão 
pode reconhecer formalmente situações de 
emergência ao nível da União ou situações 

de pré-pandemia relacionada com a gripe 

humana ao nível da União, através de atos 
de execução imediatamente aplicáveis, em 
conformidade com o procedimento de 
urgência referido no artigo 20.º, n.º 3. 

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a gravidade 
de uma ameaça sanitária transfronteiriça 
grave ou com a rapidez da sua propagação 
entre os Estados-Membros, a Comissão 
pode reconhecer formalmente situações de 
emergência ao nível da União, através de 
atos de execução imediatamente aplicáveis, 
em conformidade com o procedimento de 
urgência referido no artigo 20.º, n.º 3. 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de pré-pandemia. 

 

Alteração  39 

Proposta de decisão 
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Tendo em vista o reconhecimento 

formal de uma situação de pré-pandemia 

relacionada com a gripe humana ao nível 

da União, a ameaça em causa é a gripe 

humana. 

Suprimido 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de pré-pandemia. 

 

Alteração  40 

Proposta de decisão 
Artigo 14 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O reconhecimento de uma situação de 

pré-pandemia relacionada com a gripe 

Suprimido 
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humana ao nível da União nos termos do 

artigo 13.º, n.º 1, alínea b), tem como 

único efeito jurídico desencadear a 

aplicabilidade do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 507/2006 e do 

artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 

1234/2008. 

Justificação 

As «situações de emergência» são totalmente abrangentes. Por conseguinte, não é necessário 

mencionar especificamente as situações de pré-pandemia. 

 

Alteração  41 

Proposta de decisão 
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As autoridades competentes 
responsáveis, a nível nacional, pela 
recolha de informações relativas à 
vigilância epidemiológica a que se refere o 
artigo 6.º; 

(a) As instâncias decisórias relevantes e 
responsáveis no Estado Membro pela 
recolha de informações relativas à 
vigilância epidemiológica a que se refere o 
artigo 6.º; 

Justificação 

Em vários Estados-Membros, a responsabilidade pela saúde pública não constitui uma 

competência exclusivamente nacional, em virtude da sua descentralização significativa. Neste 

sentido, torna-se fundamental garantir que as autoridades nacionais incluam as respetivas 

instâncias decisórias por ocasião da aplicação da presente decisão nos Estados-Membros. 

 

Alteração 42 

Proposta de decisão 
Artigo 17.º – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem tornar 

pública a designação das instâncias 

decisórias e dos representantes 

pertinentes que fazem parte da rede da 

União criada ao abrigo da presente 

decisão. 
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Justificação 

A presente decisão deve insistir no caráter público da nomeação das estruturas ou das 

autoridades que fazem parte da rede comunitária. 

 

Alteração 43 

Proposta de decisão 
Artigo 18 – n.º 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os responsáveis pelo tratamento de 

dados pessoais deverão tomar medidas 

técnicas e organizativas adequadas para 

proteger os referidos dados de destruição 

acidental ou ilegal, perda acidental, 

alteração, distribuição ou acesso não 

autorizados, bem como de qualquer forma 

de tratamento ilegal.  

Justificação 

A presente decisão deve recordar a confidencialidade dos dados pessoais. 

 

Alteração 44 

Proposta de decisão 
Artigo 18 – n.º 5-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B. De acordo com as normas de 

proteção de dados previstas no artigo 4.º, 

n.º1, alínea e), do Regulamento (CE) n.º 

45/2001 e no artigo 6.º, n.º 1, alínea e), da 

Diretiva 95/46/CE, o sistema apaga 

automaticamente todas as mensagens 

seletivas que contenham dados pessoais 

12 meses após a data de envio das 

mesmas. 

Justificação 

A presente decisão deve recordar a duração limitada da conservação dos dados pessoais. 

 

Alteração  45 
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Proposta de decisão 
Artigo 19 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. É instituído um «Comité de Segurança 
da Saúde», constituído por representantes 
de alto nível dos Estados-Membros. 

1. É instituído um «Comité de Segurança 
da Saúde», constituído por representantes 
de alto nível das instâncias decisórias 

relevantes dos Estados Membros. 

Justificação 

Em vários Estados-Membros, a responsabilidade pela saúde pública não constitui uma 

competência exclusivamente nacional, em virtude da sua descentralização significativa. Neste 

sentido, torna-se fundamental garantir que as autoridades nacionais incluam as respetivas 

instâncias decisórias por ocasião da aplicação da presente decisão nos Estados-Membros. 

 

Alteração  46 

Proposta de decisão 
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Aconselhar os ministros da Saúde 

dos Estados-Membros e a Comissão na 

preparação e coordenação de planos de 

emergência. 

 

Alteração 47 

Proposta de decisão 
Artigo 21 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 12.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar de [...]. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes, o 
mais tardar nove meses antes do final do 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se referem o artigo 4.º, n.º 5, o artigo 

7.º, n.º 3-A, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo 11.º, 

n.º 5 e o artigo 12.º é conferido à Comissão 
por um período de cinco anos a contar de 
[…].. A Comissão elabora um relatório 
sobre a delegação de poderes, o mais tardar 
nove meses antes do final do período de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
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Parlamento Europeu ou o Conselho a tal se 
opuserem pelo menos três meses antes do 
final de cada período.  

tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.  

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
de qualquer ato delegado já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 5, no artigo 7.º, n.º 3-A, no 

artigo 8.º, n.º 2, no artigo 11.º, n.º 5 e no 
artigo 12.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
de qualquer ato delegado já em vigor. 

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 12.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho. 

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º, n.º 5, 

no artigo 7.º, n.º 3, alínea a), no artigo 8.º, 

n.º 2, no artigo 11.º, n.º 5, e no artigo 12.º 
só entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 (As alterações assinaladas em itálico no 

artigo 21.º, n.º
s 
2, 3 e 5, são alterações 

técnicas introduzidas pelos serviços 

competentes em resultado das alterações 

23, 25, 29 e 32.) 

Justificação 

A delegação de poderes na Comissão deve ser sujeita a condições claras, no caso dos atos 

delegados referidos no artigo 12.º, em particular das medidas comuns e temporárias de saúde 

pública adotadas quando a coordenação das reações nacionais se mostra insuficiente.  O 

período de três anos assegura uma melhor salvaguarda das competências do Parlamento 

Europeu. 
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Alteração 48 

Proposta de decisão 
Artigo 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório técnico sobre as 

atividades do Sistema de Alerta Rápido e 
de Resposta e outras atividades realizadas 
no contexto da aplicação da presente 
decisão. 

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório que contenha uma 

avaliação do funcionamento do Sistema 
de Alerta Rápido e de Resposta. 

 O primeiro relatório, que deve ser 

apresentado num prazo de três anos após 

a entrada em vigor da presente decisão, 

avaliará as atividades do Sistema de Alerta 
Rápido e de Resposta e outras atividades 
realizadas no contexto da aplicação da 
presente decisão. Conterá igualmente 

qualquer proposta de alteração ou de 

adaptação da presente decisão que a 

Comissão entenda necessária.  

 Cada vez que adotar medidas comuns 

temporárias em matéria de saúde pública 

nos termos do artigo 12.º, e num prazo 

máximo de dois meses a contar da data de 

adoção das mesmas, a Comissão 

apresentará ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório pormenorizado 

sobre o teor das referidas medidas e a sua 

contribuição para a redução das ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves. 

Justificação 

Deve instituir-se um diálogo regular entre a Comissão e o Parlamento, de maneira a permitir a 

este último ser adequadamente informado sobre as atividades e o bom funcionamento do 

Sistema de Alerta Rápido e de Resposta. Em caso de alerta sanitário, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, num prazo de dois meses após a adoção das 

medidas, um relatório pormenorizado sobre o teor das referidas medidas e a sua contribuição 

para a redução das ameaças sanitárias transfronteiriças graves. 

 
 
 
 


