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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 851/2004 que cria um Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças
(COM(2020) – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 168.º, n.º 5 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0366/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de xxx1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de xxx2,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Orçamentos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A9-0000/2021),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Texto da Comissão Alteração

(1) A União assumiu o compromisso 
de proteger e melhorar a saúde humana, em 
especial para combater os grandes flagelos 
transfronteiriços no domínio da saúde, e 
de aplicar medidas relativas à 
monitorização, ao alerta rápido e ao 
combate das ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde.

(1) A União assumiu o compromisso 
prioritário de proteger e melhorar a saúde 
humana através da prevenção da doença e 
do combate dos grandes flagelos no 
domínio da saúde recorrendo à 
monitorização, ao alerta rápido e ao 
combate das ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou o surto do novo coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia 
mundial. Os desafios enfrentados na 
resposta à pandemia evidenciaram a 
necessidade de reforçar o papel do Centro 
no quadro da UE em matéria de preparação 
e resposta a situações de crises de saúde.

(3) Em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou o surto do novo coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia 
mundial. Os desafios sem precedentes 
enfrentados na resposta à pandemia e as 
lacunas de eficácia identificadas no 
desempenho do Centro a este respeito, 
evidenciaram a necessidade de reforçar o 
seu papel no quadro da UE em matéria de 
preparação e resposta a situações de crises 
de saúde, a fim de utilizar melhor o 
potencial das capacidades da União e dos 
Estados-Membros para responder a 
pandemias futuras.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A decisão da Provedora de Justiça 
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Europeia, de 5 de fevereiro de 2021, no 
inquérito estratégico OI/3/2020/TE 
identificou algumas lacunas importantes 
em termos de eficácia na resposta do 
Centro à pandemia de COVID-19, no que 
diz respeito à forma como o Centro 
recolhe informações, à transparência 
dessas informações e à forma como 
comunica com o público, lacunas essas 
que devem ser abordadas no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A este respeito, o Centro deve ser 
encarregado de facultar informações 
epidemiológicas e a sua análise, a 
modelização epidemiológica, a antecipação 
e a previsão, as avaliações dos riscos e as 
recomendações pertinentes, que definem as 
opções para a prevenção e o controlo das 
doenças transmissíveis. As suas ações 
devem ser coerentes com uma abordagem 
Uma Só Saúde, reconhecendo as 
interligações entre a saúde humana e 
animal e o ambiente. Deve monitorizar a 
capacidade dos sistemas nacionais de saúde 
para responder às ameaças de doenças 
transmissíveis, tendo em conta, 
nomeadamente, a importância destas 
informações na preparação dos planos 
nacionais de preparação e resposta. O 
Centro deve apoiar a implementação de 
ações financiadas pelos programas e 
instrumentos de financiamento pertinentes 
da União e relacionadas com as doenças 
transmissíveis, facultar orientações para o 
tratamento e a gestão de casos com base 
numa avaliação rigorosa dos dados mais 
recentes, apoiar a resposta a epidemias e a 

(6) A este respeito, o Centro deve ser 
encarregado de facultar informações 
epidemiológicas e a sua análise, a 
modelização epidemiológica, a antecipação 
e a previsão, as avaliações dos riscos e as 
recomendações pertinentes, que definem as 
opções para a prevenção e o controlo das 
doenças transmissíveis. As suas ações 
devem ser coerentes com uma abordagem 
Uma Só Saúde, reconhecendo as 
interligações entre a saúde humana e 
animal e o ambiente. Deve monitorizar a 
capacidade dos sistemas nacionais de saúde 
para responder às ameaças de doenças 
transmissíveis, tendo em conta, 
nomeadamente, a importância destas 
informações na preparação dos planos 
nacionais de preparação e resposta, tendo 
em vista permitir aos Estados-Membros 
avaliar melhor as capacidades dos 
respetivos sistemas de saúde. O Centro 
deve apoiar a implementação de ações 
financiadas pelos programas e 
instrumentos de financiamento pertinentes 
da União e relacionadas com as doenças 
transmissíveis, facultar orientações para o 



PE681.065v01-00 8/43 PR\1224828PT.docx

PT

surtos nos Estados-Membros e em países 
terceiros, incluindo a resposta no terreno, e 
disponibilizar ao público informações 
objetivas, fiáveis e facilmente acessíveis 
sobre as doenças transmissíveis. O Centro 
deve também estabelecer procedimentos 
claros de cooperação com os intervenientes 
no domínio da saúde pública em países 
terceiros, bem como com as organizações 
internacionais competentes no domínio da 
saúde pública, contribuindo assim para o 
compromisso da UE de reforçar a 
capacidade de preparação e resposta dos 
parceiros.

tratamento e a gestão de casos com base 
numa avaliação rigorosa dos dados mais 
recentes, apoiar a resposta a epidemias e a 
surtos nos Estados-Membros e em países 
terceiros, incluindo a resposta no terreno, e 
disponibilizar ao público informações 
objetivas, fiáveis e facilmente acessíveis 
sobre as doenças transmissíveis. O Centro 
deve também estabelecer procedimentos 
claros de cooperação com os intervenientes 
no domínio da saúde pública em países 
terceiros, bem como com as organizações 
internacionais competentes no domínio da 
saúde pública, contribuindo assim para o 
compromisso da UE de reforçar a 
capacidade de preparação e resposta dos 
parceiros.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para apoiar eficazmente o trabalho 
do Centro e assegurar o cumprimento da 
sua missão, os Estados-Membros devem 
ser incumbidos de comunicar ao Centro os 
dados sobre a vigilância de doenças 
transmissíveis e outras questões sanitárias 
especiais, tais como a resistência aos 
antimicrobianos e as infeções associadas 
aos cuidados de saúde relacionadas com 
doenças transmissíveis, os dados 
científicos e técnicos disponíveis e as 
informações relevantes para a missão do 
Centro, notificar ao Centro quaisquer 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde, informações sobre o planeamento da 
preparação e da resposta e a capacidade 
dos sistemas de saúde, e facultar 
informações pertinentes que possam ser 
úteis para a coordenação da resposta, bem 
como identificar os organismos 

(7) Para apoiar eficazmente o trabalho 
do Centro e assegurar o cumprimento da 
sua missão, os Estados-Membros devem 
ser incumbidos de comunicar ao Centro os 
dados sobre a vigilância de doenças 
transmissíveis e outras questões sanitárias 
especiais, tais como a resistência aos 
antimicrobianos e as infeções associadas 
aos cuidados de saúde relacionadas com 
doenças transmissíveis, os dados 
científicos e técnicos disponíveis e as 
informações relevantes para a missão do 
Centro, notificar ao Centro quaisquer 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde, informações sobre o planeamento da 
preparação e da resposta e a capacidade 
dos sistemas de saúde, e facultar 
informações pertinentes que possam ser 
úteis para a coordenação da resposta, bem 
como identificar os organismos 
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competentes reconhecidos e os peritos em 
saúde pública disponíveis para ajudar na 
resposta da União às ameaças para a saúde.

competentes reconhecidos e os peritos em 
saúde pública disponíveis para ajudar na 
resposta da União às ameaças para a saúde. 
Todos os calendários, definições de casos, 
indicadores, normas, protocolos e 
procedimentos de comunicação adotados 
pelo Centro devem ser acordados com os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para reforçar as atividades de 
planeamento da preparação e da resposta 
na União, a operação do Centro relativa a 
redes específicas e atividades de ligação 
em rede deve ser alargada de modo a 
refletir o âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) …/…. [JO:  inserir a 
referência ao regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)]. Para o efeito, o 
Centro deve coordenar e disponibilizar 
competências técnicas e científicas à 
Comissão e aos Estados-Membros através 
de redes específicas com organismos de 
coordenação competentes, incluindo redes 
recentemente criadas para laboratórios e 
para apoiar a transfusão, a transplantação e 
a reprodução medicamente assistida.

(8) Para reforçar as atividades de 
planeamento da preparação e da resposta 
na União, a operação do Centro relativa a 
redes específicas e atividades de ligação 
em rede deve ser alargada de modo a 
refletir o âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) …/…. [JO: inserir a 
referência ao regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)]. Para o efeito, o 
Centro deve coordenar e disponibilizar 
competências técnicas e científicas à 
Comissão e aos Estados-Membros através 
de redes específicas com organismos de 
coordenação competentes, incluindo 
através do incentivo à cooperação no 
âmbito das redes recentemente criadas para 
laboratórios e para apoiar a transfusão, a 
transplantação e a reprodução 
medicamente assistida.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Para reforçar a capacidade da União 
e dos Estados-Membros de avaliar a 
situação epidemiológica e de proceder à 
avaliação rigorosa dos riscos e à sua 
resposta, o Centro deve, nomeadamente, 
monitorizar e comunicar as tendências em 
matéria de doenças transmissíveis, apoiar e 
facilitar ações fundamentadas em dados 
concretos, formular recomendações para a 
melhoria dos programas de prevenção e 
controlo de doenças transmissíveis 
estabelecidos a nível nacional e da União, 
monitorizar e avaliar a capacidade dos 
sistemas nacionais de saúde em matéria de 
diagnóstico, prevenção e tratamento de 
doenças transmissíveis, incluindo uma 
abordagem sensível às questões de género, 
identificar os grupos populacionais em 
risco que necessitem de medidas 
específicas, analisar a correlação da 
incidência das doenças com fatores sociais 
e ambientais, bem como identificar os 
fatores de risco para a transmissão e a 
gravidade de doenças transmissíveis e as 
necessidades e prioridades de investigação. 
O Centro deve trabalhar com os pontos 
focais nacionais nomeados para a 
vigilância, de modo a estabelecer uma rede 
que preste aconselhamento estratégico ao 
Centro sobre essas questões, promovendo a 
utilização de setores de apoio, tais como os 
dados e serviços espaciais da UE.

(10) Para reforçar a capacidade da União 
e dos Estados-Membros de avaliar a 
situação epidemiológica e de proceder à 
avaliação rigorosa dos riscos e à sua 
resposta, o Centro deve, nomeadamente, 
monitorizar e comunicar as tendências em 
matéria de doenças transmissíveis, apoiar e 
facilitar ações fundamentadas em dados 
concretos, formular recomendações para a 
melhoria dos programas de prevenção e 
controlo de doenças transmissíveis 
estabelecidos a nível nacional e da União, 
monitorizar e apoiar os Estados-Membros 
na sua avaliação da capacidade dos 
sistemas nacionais de saúde em matéria de 
diagnóstico, prevenção e tratamento de 
doenças transmissíveis, incluindo uma 
abordagem sensível às questões de género, 
identificar os grupos populacionais em 
risco que necessitem de medidas 
específicas, analisar a correlação da 
incidência das doenças com fatores sociais 
e ambientais, bem como identificar os 
fatores de risco para a transmissão e a 
gravidade de doenças transmissíveis e as 
necessidades e prioridades de investigação. 
O Centro deve trabalhar com os pontos 
focais nacionais nomeados para a 
vigilância, de modo a estabelecer uma rede 
que preste aconselhamento estratégico ao 
Centro sobre essas questões, promovendo a 
utilização de setores de apoio, tais como os 
dados e serviços espaciais da UE.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em caso de ameaças (12) Em caso de ameaças 
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transfronteiriças para a saúde ligadas a 
doenças transmissíveis, os serviços de 
sangue e de transplantação podem facultar 
meios para testar rapidamente a população 
de dadores e avaliar a exposição e a 
imunidade à doença da população em 
geral. Estes serviços dependem das 
avaliações rápidas dos riscos efetuadas 
pelo Centro para proteger os doentes que 
necessitam de uma terapia à base de uma 
substância de origem humana contra a 
transmissão dessa doença transmissível. 
Essas avaliações dos riscos servem de base 
para adaptar adequadamente as medidas 
que definem os padrões de qualidade e 
segurança das substâncias de origem 
humana. Para este efeito, o Centro deve, 
por conseguinte, estabelecer e operar uma 
rede de serviços nacionais de sangue e de 
transplantação e das respetivas autoridades.

transfronteiriças para a saúde ligadas a 
doenças transmissíveis, os serviços de 
sangue e de transplantação podem facultar 
meios para testar rapidamente a população 
de dadores e avaliar a exposição e a 
imunidade à doença da população em 
geral. Estes serviços poderiam beneficiar 
das avaliações dos riscos efetuadas pelo 
Centro para proteger os doentes que 
necessitam de uma terapia à base de uma 
substância de origem humana contra a 
transmissão dessa doença transmissível. 
Essas avaliações dos riscos servem de base 
para adaptar adequadamente as medidas 
que definem os padrões de qualidade e 
segurança das substâncias de origem 
humana. Para este efeito, o Centro deve, 
por conseguinte, estabelecer e operar uma 
rede de serviços nacionais de sangue e de 
transplantação e das respetivas autoridades. 
No entanto, dado tratar-se de um 
alargamento considerável do âmbito de 
ação do Centro, a rede deve ser 
inicialmente voluntária e, em caso de 
avaliação positiva da Comissão, poderá 
tornar-se obrigatória numa fase posterior.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Com o objetivo de reduzir a 
ocorrência de epidemias e reforçar as 
capacidades de prevenção de doenças 
transmissíveis na União, o Centro deve 
desenvolver um quadro para a prevenção 
das doenças transmissíveis que aborde 
questões como as doenças que podem ser 
prevenidas por vacinação, a resistência aos 
antimicrobianos, a educação e a literacia no 
domínio da saúde e a mudança de 

(13) Com o objetivo de reduzir a 
ocorrência de epidemias e reforçar as 
capacidades de prevenção de doenças 
transmissíveis na União, o Centro, em 
conjunto com os Estados-Membros de 
modo a ter em conta as experiências e 
situações respetivas, deve desenvolver um 
quadro para a prevenção das doenças 
transmissíveis que aborde questões como 
as doenças que podem ser prevenidas por 
vacinação, a resistência aos 
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comportamentos. antimicrobianos, a educação e a literacia no 
domínio da saúde e a mudança de 
comportamentos.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto1
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Prevenção e controlo das doenças 
humanas», as várias medidas adotadas 
pelas autoridades de saúde pública dos 
Estados-Membros competentes para 
prevenir e conter a propagação das 
doenças;

Or. en

(Reintroduz o artigo 2.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 851/2004, com pequenos 
ajustamentos.)

Justificação

Reintroduz o artigo 2.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 851/2004, com pequenos 
ajustamentos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto1
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Rede específica», qualquer rede 
específica em matéria de doenças, 
problemas especiais de saúde ou funções 
de saúde pública destinada a assegurar a 
colaboração entre os organismos 

(3) «Rede específica», qualquer rede 
específica em matéria de doenças, 
problemas especiais de saúde ou funções 
de saúde pública apoiada pelo Centro e 
destinada a assegurar a colaboração entre 
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competentes de coordenação dos Estados-
Membros;

os organismos competentes de 
coordenação dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de reforçar a capacidade da União e 
dos Estados-Membros de proteger a

saúde humana através da prevenção e do 
controlo de doenças transmissíveis

nos seres humanos e dos problemas de 
saúde especiais conexos previstos no

artigo 2.º do Regulamento (UE) …/… [JO:  
inserir a referência ao

regulamento relativo às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde

(ISC/2020/12524)], a missão do Centro 
consiste em identificar, avaliar e

comunicar sobre as ameaças atuais e 
emergentes para a saúde humana

decorrentes de doenças transmissíveis e em 
apresentar recomendações relativas

à resposta a nível da União e a nível 
nacional, bem como a nível regional, se

necessário.

A fim de reforçar a capacidade da União e 
dos Estados-Membros de proteger a

saúde humana através da prevenção e do 
controlo de doenças transmissíveis

nos seres humanos e dos problemas de 
saúde especiais conexos previstos no

artigo 2.º do Regulamento (UE) …/… [JO: 
inserir a referência ao

regulamento relativo às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde

(ISC/2020/12524)], a missão do Centro 
consiste em identificar, avaliar, comunicar 
e, se for caso disso, garantir que a 
informação sobre as ameaças atuais e 
emergentes para a saúde humana

decorrentes de doenças transmissíveis é 
apresentada de forma facilmente 
acessível, assim como em apresentar 
recomendações relativas

à resposta a nível da União e a nível 
nacional, bem como a nível regional, 
quando adequado. Ao formular essas 
recomendações, o Centro deve ter em 
conta os planos nacionais de gestão de 
crises existentes e as circunstâncias 
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respetivas de cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

As comunicações do Centro devem ter em conta o papel de outros organismos, como o 
Comité de Segurança da Saúde (CSS). Tal não estava previsto no Regulamento (CE) 
n.º 851/2004, uma vez que o CSS ainda não existia. A dimensão regional deve também ter em 
conta o facto de os Estados-Membros poderem registar diferenças acentuadas na repartição 
de responsabilidades entre a administração central e as autoridades a nível subnacional.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de outros surtos de doenças de 
origem desconhecida que possam 
propagar-se quer a partir do exterior da 
União quer dentro do seu próprio território, 
o Centro deve atuar por iniciativa própria 
até ser conhecida a origem do surto. No 
caso de um surto que não seja claramente 
causado por uma doença transmissível, o 
Centro só deve atuar em cooperação com o 
organismo competente e a pedido desse 
organismo.

No caso de outros surtos de doenças de 
origem desconhecida que possam 
propagar-se quer a partir do exterior da 
União quer dentro do seu próprio território, 
o Centro deve atuar por iniciativa própria 
até ser conhecida a origem do surto. No 
caso de um surto que não seja claramente 
causado por uma doença transmissível, o 
Centro só deve atuar em cooperação com 
um organismo competente e a pedido desse 
organismo.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No desempenho da sua missão, o Centro No desempenho da sua missão, o Centro 
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deve ter plenamente em conta as 
responsabilidades dos Estados-Membros, 
da Comissão e de outros organismos ou 
agências da União, bem como as 
responsabilidades das organizações 
internacionais ativas no domínio da saúde 
pública, a fim de assegurar a integralidade, 
a coerência e a complementaridade da 
ação.

deve ter plenamente em conta as 
responsabilidades e as competências dos 
Estados-Membros, da Comissão e de 
outros organismos ou agências da União, 
bem como as responsabilidades das 
organizações internacionais ativas no 
domínio da saúde pública, a fim de 
assegurar a integralidade, a coerência e a 
complementaridade da ação, bem como de 
garantir que o princípio da 
subsidiariedade é respeitado.

Or. en

Justificação

Embora a pandemia de COVID-19 tenha demonstrado a necessidade de melhorar a 
cooperação em matéria de saúde pública a nível da União, há que ter presente que a 
principal responsabilidade pela proteção da saúde e, em especial, pelos sistemas de saúde, 
continua a ser da competência dos Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Procede à procura, recolha, 
comparação, avaliação e divulgação das 
informações e dos dados científicos e 
técnicos relevantes, tomando em 
consideração as tecnologias mais 
recentes;

a) Procede à procura, recolha, 
comparação, avaliação e divulgação das 
informações e dos dados científicos e 
técnicos relevantes, recorrendo às mais 
recentes tecnologias disponíveis;

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Faculta análises, pareceres 
científicos, aconselhamento e apoio a ações 
da União e dos Estados-Membros em 
matéria de ameaças transfronteiriças para a 
saúde, incluindo avaliações dos riscos, 
análises de informação epidemiológica, 
modelização, antecipação e previsão 
epidemiológicas, recomendações de ações 
para prevenir e controlar as ameaças de 
doenças transmissíveis e outros problemas 
de saúde especiais, contributos para 
definir prioridades de investigação e 
assistência científica e técnica, incluindo 
formação e outras atividades no âmbito 
do seu mandato;

b) Faculta análises, pareceres 
científicos, aconselhamento e apoio a ações 
da União e dos Estados-Membros em 
matéria de ameaças transfronteiriças para a 
saúde, incluindo avaliações dos riscos, 
análises de informação epidemiológica, 
modelização, antecipação e previsão 
epidemiológicas, recomendações de ações 
para prevenir e controlar as ameaças de 
doenças transmissíveis e outros problemas 
de saúde especiais, assim como 
contributos tendo em vista a definição das 
prioridades de investigação;

Or. en

Justificação

O texto suprimido adequa-se melhor ao artigo 3.º, n.º 2, alínea d).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Partilha de informações, 
competências especializadas e melhores 
práticas;

d) Partilha de informações, 
competências especializadas e melhores 
práticas, bem como prestação de 
assistência científica e técnica, incluindo 
formação;

Or. en

Justificação

A formulação relativa à assistência científica e técnica constante do artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b), é mais oportuna na alínea d) do mesmo artigo.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Monitoriza a capacidade dos 
sistemas de saúde relevante para a gestão 
das ameaças de doenças transmissíveis e de 
outros problemas de saúde especiais;

e) Monitoriza a capacidade dos 
sistemas de saúde relevante para a gestão 
das ameaças de doenças transmissíveis e de 
outros problemas de saúde especiais, com 
base nos elementos estabelecidos no 
artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento (UE).../... 
[Regulamento relativo às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde];

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que o método de monitorização seja racionalizado, coerente e que 
permita ao Centro responder a desafios claramente definidos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Faculta, a pedido da Comissão ou 
do Comité de Segurança da Saúde (CSS) 
ou por sua própria iniciativa, orientações 
para o tratamento e a gestão de casos de 
doenças transmissíveis e de outros 
problemas de saúde especiais relevantes 
para a saúde pública, em cooperação com 
as sociedades pertinentes;

g) Faculta, a pedido da Comissão ou 
do Comité de Segurança da Saúde (CSS), 
criado nos termos do artigo 4.º do 
Regulamento (UE).../... [Regulamento 
relativo às ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde], ou por sua própria 
iniciativa, orientações para o tratamento e a 
gestão de casos de doenças transmissíveis e 
de outros problemas de saúde especiais 
relevantes para a saúde pública, em 
cooperação com as organizações 
pertinentes com experiência e 
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conhecimentos especializados em matéria 
de tratamento e gestão de casos dessas 
doenças e questões de saúde, evitando ao 
mesmo tempo qualquer duplicação das 
orientações existentes, exceto nos casos 
em que seja necessário atualizar tais 
orientações;

Or. en

Justificação

«Sociedades pertinentes», tal como especificadas na proposta da Comissão, não têm um 
significado claro e devem ser substituídas por uma descrição mais exata.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Divulga ao público, a pedido da 
Comissão ou do CSS, mensagens de 
comunicação fundamentadas em dados 
concretos sobre as doenças transmissíveis, 
as ameaças para a saúde que ela 
representam e as medidas de prevenção e 
controlo pertinentes.

j) Divulga ao público, a pedido da 
Comissão ou do CSS, mensagens de 
comunicação facilmente acessíveis e 
fundamentadas em dados concretos sobre 
as doenças transmissíveis, as ameaças para 
a saúde que ela representam e as medidas 
de prevenção e controlo pertinentes.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Comunicar ao Centro, em tempo 
útil e de acordo com as definições de 

a) Comunicar ao Centro, de acordo 
com os prazos acordados, as definições de 
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casos, indicadores, normas, protocolos e 
procedimentos acordados, os dados sobre a 
vigilância de doenças transmissíveis e 
outros problemas de saúde especiais 
realizada em conformidade com o artigo 
13.º do Regulamento (UE) …/… [JO:  
inserir a referência ao regulamento relativo 
às ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)], e os dados 
científicos e técnicos e as informações 
disponíveis pertinentes para a missão do 
Centro, incluindo em matéria de 
preparação e das capacidades dos sistemas 
de saúde para detetar, prevenir, responder e 
recuperar de surtos de doenças 
transmissíveis; 

casos, indicadores, normas, protocolos e 
procedimentos acordados, os dados sobre a 
vigilância de doenças transmissíveis e 
outros problemas de saúde especiais 
realizada em conformidade com o artigo 
13.º do Regulamento (UE) …/… [JO: 
inserir a referência ao regulamento relativo 
às ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)], e os dados 
científicos e técnicos e as informações 
disponíveis pertinentes para a missão do 
Centro, incluindo em matéria de 
preparação e das capacidades dos sistemas 
de saúde para detetar, prevenir, responder e 
recuperar de surtos de doenças 
transmissíveis;

Or. en

Justificação

O artigo 13.º, n.º 9, do Regulamento relativo às ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde prevê um procedimento para estabelecer definições de casos e indicadores, segundo o 
qual os Estados-Membros terão de comunicar os seus dados ao Centro. A fim de facilitar 
melhor este processo, os prazos devem também ser claramente definidos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Identificar, no âmbito da missão do 
Centro, organismos competentes 
reconhecidos e peritos de saúde pública 
que possam ser disponibilizados para dar 
apoio na resposta da União a ameaças para 
a saúde, nomeadamente através da 
realização de missões aos Estados-
Membros para facultar aconselhamento 
especializado e realizar investigações no 
terreno na eventualidade de grupos de 
casos ou surtos de doenças.

c) Identificar, no âmbito da missão do 
Centro, organismos competentes 
reconhecidos e peritos de saúde pública 
que possam ser disponibilizados para dar 
apoio na resposta da União a ameaças para 
a saúde, nomeadamente através da 
realização de missões aos Estados-
Membros ou a países terceiros para 
facultar aconselhamento especializado e 
realizar investigações no terreno na 
eventualidade de grupos de casos ou surtos 
de doenças.
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Or. en

Justificação

Esta alteração tem em conta as disposições do novo artigo 11.º-A da proposta da Comissão.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a continuação do 
desenvolvimento das plataformas e 
aplicações digitais de apoio à vigilância 
epidemiológica a nível da União, ajudando 
os Estados-Membros com aconselhamento 
técnico e científico para criar sistemas de 
vigilância integrados que permitam a 
vigilância em tempo real, quando 
adequado, beneficiando das infraestruturas 
e dos serviços espaciais da UE existentes;

a) Assegurar o contínuo 
desenvolvimento das plataformas e 
aplicações digitais, incluindo da 
plataforma de vigilância criada nos 
termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE).../... [Regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde], de apoio à vigilância 
epidemiológica a nível da União, ajudando 
os Estados-Membros com aconselhamento 
técnico e científico para criar sistemas de 
vigilância integrados que permitam a 
vigilância em tempo real, quando 
adequado, beneficiando das infraestruturas 
e dos serviços espaciais da UE existentes;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Assegurar a interoperabilidade das 
plataformas digitais de vigilância com 
infraestruturas digitais, permitindo que os 
dados de saúde sejam utilizados no âmbito 

g) Assegurar a interoperabilidade das 
plataformas digitais de vigilância com 
infraestruturas digitais, permitindo que os 
dados de saúde sejam utilizados no âmbito 
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dos cuidados de saúde, da investigação, da 
elaboração de políticas e para fins 
regulamentares, e com vista a integrar 
essas plataformas e infraestruturas no 
Espaço Europeu de Dados de Saúde, tal 
como regulamentado pela legislação da 
União, e utilizar outros dados pertinentes, 
por exemplo fatores ambientais.

dos cuidados de saúde, da investigação, da 
elaboração de políticas e para fins 
regulamentares, e com vista a integrar 
essas plataformas e infraestruturas no 
Espaço Europeu de Dados de Saúde, tal 
como regulamentado pela legislação da 
União, e utilizar outros dados pertinentes.

Or. en

Justificação

Preferência por não especificar «outros dados pertinentes», a fim de evitar a inclusão de uma 
lista seletiva e não exaustiva.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Centro deve apoiar, no âmbito do 
seu mandato, o trabalho do CSS, do 
Conselho e de outras estruturas da União 
para a coordenação das respostas a 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde.

3. O Centro, em conjunto com o CSS, 
deve apoiar, no âmbito do seu mandato, o 
trabalho do Conselho e, se pertinente, de 
outras estruturas da União para a 
coordenação das respostas a ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Monitorizar e avaliar a capacidade 
dos sistemas de saúde no que se refere ao 

d) Monitorizar os sistemas de saúde e 
apoiar os Estados-Membros no âmbito 
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diagnóstico, à prevenção e ao tratamento 
de doenças transmissíveis específicas, bem 
como à segurança dos doentes;

das suas avaliações da capacidade dos 
respetivos sistemas de saúde no que se 
refere ao diagnóstico, à prevenção e ao 
tratamento de doenças transmissíveis 
específicas, bem como à segurança dos 
doentes;

Or. en

Justificação

Em última análise, a organização e a prestação de serviços de saúde são da competência dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, o Centro pode contribuir para uma avaliação, mas não 
pode ter a última palavra.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pontos focais nacionais devem formar 
redes que prestam aconselhamento 
estratégico ao Centro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a missão do Centro consiste em aconselhar os Estados-Membros, o texto 
em questão induz em erro. Esta questão de redação é abordada no parágrafo seguinte.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pontos focais e os pontos de contacto 
operacionais nacionais nomeados para as 

Os pontos focais e os pontos de contacto 
operacionais nacionais nomeados para as 
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interações com o Centro no âmbito de 
doenças específicas devem constituir redes 
relativas a doenças específicas ou a grupos 
de doenças específicas, cujas atribuições 
devem incluir a transmissão de dados de 
vigilância nacional ao Centro.

interações com o Centro no âmbito de 
doenças específicas devem constituir redes 
relativas a doenças específicas ou a grupos 
de doenças específicas, cujas atribuições 
devem incluir a transmissão ao Centro de 
dados de vigilância nacional, assim como 
de propostas para a prevenção e o 
controlo de doenças transmissíveis.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Centro deve assegurar o funcionamento 
da rede de serviços dos Estados-Membros 
de apoio à transfusão, à transplantação e à 
reprodução medicamente assistida, a fim 
de permitir o acesso contínuo e rápido a 
dados seroepidemiológicos através de 
estudos seroepidemiológicos da população, 
incluindo a avaliação da exposição e da 
imunidade da população de dadores.

O Centro deve assegurar o funcionamento 
da rede de serviços dos Estados-Membros 
de apoio à transfusão, à transplantação e à 
reprodução medicamente assistida, tal 
como previsto no artigo 16.º do 
Regulamento (UE).../... [Regulamento 
relativo às ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde], a fim de permitir o 
acesso contínuo e rápido a dados 
seroepidemiológicos através de estudos 
seroepidemiológicos da população, 
incluindo a avaliação da exposição e da 
imunidade da população de dadores. A 
participação dos Estados-Membros nessa 
rede é voluntária. Se a Comissão 
apresentar uma avaliação positiva da 
referida rede no seu relatório, nos termos 
do artigo 31.º, n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea d-A), do presente regulamento, 
pode recomendar que a participação de 
todos os Estados-Membros nessa rede se 
torne obrigatória.

Or. en
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Justificação

O artigo 5.º, n.º 8, da proposta da Comissão é uma disposição completamente nova. Embora 
algumas atividades do Centro já tenham abordado esta questão, os Estados-Membros não 
devem ser obrigados a participar na primeira fase. Em primeiro lugar é necessária uma fase-
piloto. Caso se revele eficaz, uma participação obrigatória poderá ser proposta aquando da 
revisão do presente regulamento.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A rede referida no primeiro parágrafo deve 
apoiar o Centro através da monitorização 
de surtos de doenças que sejam relevantes 
para as substâncias de origem humana e o 
seu fornecimento aos doentes, bem como o 
desenvolvimento de orientações relativas à 
segurança e à qualidade do sangue, dos 
tecidos e das células.

A rede referida no primeiro parágrafo deve 
apoiar o Centro através da monitorização 
de surtos de doenças transmissíveis que 
sejam relevantes para a segurança e o 
fornecimento de substâncias de origem 
humana aos doentes, bem como o 
desenvolvimento de orientações relativas à 
segurança e à qualidade do sangue, dos 
tecidos e das células.

Or. en

Justificação

Dado que esta disposição alarga o âmbito do mandato do Centro, é importante especificar 
claramente o novo âmbito de aplicação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Centro deve apoiar os Estados-
Membros no reforço dos seus sistemas de 

1. O Centro deve apoiar os Estados-
Membros no reforço das suas capacidades 
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prevenção e controlo de doenças 
transmissíveis.

de prevenção e controlo de doenças 
transmissíveis.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Centro deve desenvolver um 
quadro para a prevenção de doenças 
transmissíveis e de problemas especiais, 
incluindo as doenças que podem ser 
prevenidas por vacinação, a resistência aos 
antimicrobianos, a educação e a literacia no 
domínio da saúde e a mudança de 
comportamentos.

2. Em colaboração estreita com os 
Estados-Membros, a Agência Europeia de 
Medicamentos e outros organismos e 
agências pertinentes da União, bem como 
com organizações internacionais, o 
Centro deve desenvolver um quadro para a 
prevenção de doenças transmissíveis e de 
problemas especiais, incluindo as doenças 
que podem ser prevenidas por vacinação, a 
resistência aos antimicrobianos, a educação 
e a literacia no domínio da saúde e a 
mudança de comportamentos.

Or. en

Justificação

O quadro para a prevenção de doenças transmissíveis ultrapassa largamente o âmbito das 
tarefas definidas do Centro, pelo que este pode não dispor da especialização necessária para 
desempenhar as funções aqui enumeradas. Portanto, esta tarefa deve ser um esforço de 
colaboração abrangendo peritos de diferentes organismos, agências e organizações que 
partilhem os seus conhecimentos neste domínio.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Centro deve avaliar e 
monitorizar os programas de prevenção e 
controlo de doenças transmissíveis a fim de 
proporcionar dados concretos para 
recomendações que visem reforçar e 
melhorar estes programas a nível nacional 
e da União e, se for caso disso, a nível 
internacional.

3. O Centro deve avaliar e ajudar no 
desenvolvimento dos programas de 
prevenção e controlo de doenças 
transmissíveis a fim de proporcionar dados 
concretos para recomendações que visem 
reforçar e melhorar estes programas a nível 
nacional e da União e, se for caso disso, a 
nível internacional.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-B – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitar as autoavaliações e a 
avaliação externa do planeamento da 
preparação e da resposta dos Estados-
Membros e contribuir para a elaboração de 
relatórios e a auditoria relativos ao 
planeamento da preparação e da resposta, 
em conformidade com os artigos 7.º e 8.º 
do Regulamento (UE) …/… [JO: inserir a 
referência ao regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)];

(c) Facilitar as autoavaliações do 
planeamento da preparação e da resposta 
dos Estados-Membros e contribuir para a 
elaboração de relatórios e a avaliação 
relativas ao planeamento da preparação e 
da resposta, em conformidade com os 
artigos 7.º e 8.º do Regulamento (UE) 
…/… [JO: inserir a referência ao 
regulamento relativo às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde 
(ISC/2020/12524)];

Or. en

Justificação

Embora deva ser incentivada a melhoria das normas em matéria de elaboração de relatórios 
e cooperação entre os Estados-Membros, propõe-se incluir aqui a auditoria de litígios com o 
artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma vez que os sistemas 
de saúde continuam a ser da responsabilidade dos Estados-Membros.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-B – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Desenvolver atividades específicas 
de preparação relativas a doenças que 
podem ser prevenidas por vacinação, à 
resistência aos antimicrobianos, à 
capacidade laboratorial e à bioproteção, em 
conformidade com as prioridades da 
Comissão e com base nas lacunas 
identificadas;

(f) Desenvolver atividades específicas 
de preparação relativas, entre outras 
coisas, a doenças que podem ser 
prevenidas por vacinação, à resistência aos 
antimicrobianos, à capacidade laboratorial 
e à bioproteção, em conformidade com as 
prioridades da Comissão e com base nas 
lacunas identificadas;

Or. en

Justificação

A lista de atividades de preparação não deve ser considerada encerrada.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 5-B – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Avaliar a capacidade dos sistemas 
de saúde para detetar, prevenir, responder a 
surtos de doenças transmissíveis e 
recuperar deles, identificar lacunas e 
apresentar recomendações para o reforço 
dos sistemas de saúde, a implementar com 
o apoio da União, conforme adequado;

(i) Apoiar os Estados-Membros na 
sua avaliação da capacidade dos 
respetivos sistemas de saúde para detetar, 
prevenir, responder a surtos de doenças 
transmissíveis e recuperar deles, identificar 
lacunas e apresentar recomendações para o 
reforço dos sistemas de saúde, a 
implementar com o apoio da União, 
conforme adequado;

Or. en
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Justificação

Em última análise, a organização e a prestação de serviços de saúde são da competência dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, o Centro pode contribuir para uma avaliação, mas não 
pode ter a última palavra.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea c)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Centro deve consultar a 
Comissão e outros organismos ou agências 
da União no que diz respeito ao 
planeamento e à fixação de prioridades nos 
domínios da investigação e dos estudos de 
saúde pública.

4. O Centro deve consultar a 
Comissão, o CSS e outros organismos ou 
agências pertinentes da União no que diz 
respeito ao planeamento e à fixação de 
prioridades nos domínios da investigação e 
dos estudos de saúde pública.

Or. en

Justificação

Dado que o Centro «deve evitar a duplicação de programas de investigação e de saúde da 
Comissão, dos Estados-Membros e da União», é necessário acrescentar aqui os Estados-
Membros. A forma mais simples de o conseguir é através do CSS.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pedido da Comissão; e (c) a pedido da Comissão ou da 
Agência Europeia de Medicamentos; e

Or. en
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Justificação

Dado que o Centro deve colaborar estreitamente com a Agência Europeia de Medicamentos 
na avaliação da eficácia da vacina, é necessário fazer-lhe referência aqui.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de parecer científico a 
que se refere o n.º 1 devem explicar 
claramente a questão científica a estudar e 
o interesse da União, e ser acompanhados 
de informações de base suficientes sobre 
essa questão.

2. Os pedidos de parecer científico a 
que se refere o n.º 1 devem explicar 
claramente a questão científica a estudar e 
o interesse e a competência para agir da 
União, e ser acompanhados de informações 
de base suficientes sobre essa questão.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nos casos em que o Centro tenha já 
emitido um parecer científico sobre a 
questão específica objeto de um pedido e 
conclua que não existem elementos 
científicos que justifiquem um reexame da 
questão, deve transmitir a informação que 
sustenta essa conclusão à instituição ou ao 
Estado-Membro requerente.

5. Nos casos em que o Centro tenha já 
emitido um parecer científico sobre a 
questão específica objeto de um pedido e 
conclua que não existem elementos 
científicos que justifiquem um reexame da 
questão, deve transmitir a informação que 
sustenta essa conclusão à instituição, à 
agência ou ao Estado-Membro requerente.

Or. en

Justificação

Ter em conta a Agência Europeia de Medicamentos no artigo 7.º, n.º 1.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Centro deve apoiar a Comissão e 
prestar-lhe assistência no funcionamento 
do SARR e na salvaguarda, em conjunto 
com os Estados-Membros, da capacidade 
de dar resposta de forma coordenada.

1. O Centro deve apoiar a Comissão e 
prestar-lhe assistência no funcionamento 
do SARR – como previsto no artigo 18.º 
do Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
relativo às ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde] – e na salvaguarda, 
em conjunto com os Estados-Membros, da 
capacidade de dar resposta de forma 
coordenada.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 8-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Centro deve apresentar em tempo 
útil avaliações rápidas dos riscos, em 
conformidade com o artigo 20.º do 
Regulamento (UE) …/… [JO: inserir a 
referência ao regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)], se ocorrer uma 
das ameaças referidas no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a), subalíneas i) e ii), do referido 
regulamento, incluindo uma ameaça para 
as substâncias de origem humana, como o 
sangue, os órgãos, os tecidos e as células, 
potencialmente afetadas por doenças 
transmissíveis, ou de acordo com o artigo 
2.º, n.º 1, alínea d), do referido 

1. O Centro deve apresentar 
avaliações rápidas e de alta qualidade dos 
riscos, em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (UE) …/… [JO: inserir a 
referência ao regulamento relativo às 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde (ISC/2020/12524)], se ocorrer uma 
das ameaças referidas no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a), do referido regulamento, 
incluindo uma ameaça para as substâncias 
de origem humana, como o sangue, os 
órgãos, os tecidos e as células, 
potencialmente afetadas por doenças 
transmissíveis, ou de acordo com o artigo 
2.º, n.º 1, alínea d), do referido 
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regulamento. regulamento.

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos da COVID-19, de janeiro de 2020, demonstra que é imperativo que as 
avaliações dos riscos não deem prioridade à rapidez em detrimento da qualidade. Além 
disso, a especialização do Centro poderia ser utilizada noutros casos não relacionados com 
doenças transmissíveis (por exemplo, a bioproteção), pelo que toda a alínea a) deve ser 
incluída aqui.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 8-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As avaliações dos riscos referidas 
no n.º 1 devem ser efetuadas em tempo 
útil e com a maior brevidade possível, a 
fim de recolher as informações 
necessárias.

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos da COVID-19, de janeiro de 2020, demonstra que é imperativo que as 
avaliações dos riscos não deem prioridade à rapidez em detrimento da qualidade.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 8-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação dos riscos deve incluir 
recomendações gerais e específicas de 
resposta que sirvam de base para a 

2. As avaliações dos riscos referidas 
no n.º 1 devem incluir recomendações 
gerais e específicas de resposta que sirvam 
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coordenação no CSS. de base para a coordenação no CSS.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 8-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Centro deve apoiar uma resposta 
coordenada da União a pedido de um 
Estado-Membro, do Conselho, da 
Comissão, de organismos ou de agências 
da União.

2. O Centro deve apoiar uma resposta 
coordenada da União, em conformidade 
com o artigo 21.º do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento relativo às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde].

Or. en

Justificação

O artigo 21.º do Regulamento relativo às ameaças transfronteiriças graves para a saúde 
define o processo de apoio à resposta coordenada.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea c)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Trabalhar em estreita cooperação 
com os organismos competentes dos 
Estados-Membros, com as organizações 
que operam no domínio da recolha de 
dados, nomeadamente as da União, dos 
países terceiros, da OMS e de outras 
organizações internacionais; e

c) Trabalhar em estreita cooperação 
com os organismos competentes das 
organizações e homólogos pertinentes que 
operam no domínio da recolha de dados, 
nomeadamente as da União, dos países 
terceiros, da OMS e de outras organizações 
internacionais, assegurando 
simultaneamente salvaguardas sólidas em 
matéria de transparência e 
responsabilização; e
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Or. en

Justificação

O inquérito estratégico OI/3/2020/TE do Provedor de Justiça Europeu suscitou preocupações 
quanto à abertura e responsabilização da cooperação do Centro com os seus homólogos 
chineses durante a pandemia de COVID-19.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea d)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nas situações de urgência 
relacionadas com a gravidade ou a 
novidade de uma ameaça transfronteiriça 
grave para a saúde ou com a rapidez da sua 
propagação entre os Estados-Membros, o 
Centro deve, a pedido da Agência Europeia 
de Medicamentos, disponibilizar previsões 
epidemiológicas, tal como referido no 
artigo 5.º, n.º 4, alínea g), de forma 
objetiva, fiável e facilmente acessível e 
com base nas melhores informações 
disponíveis.

4. Nas situações de urgência 
relacionadas com a gravidade ou a 
novidade de uma ameaça transfronteiriça 
grave para a saúde ou com a rapidez da sua 
propagação entre os Estados-Membros, o 
Centro deve – a pedido dum Estado-
Membro, da Comissão ou da Agência 
Europeia de Medicamentos – disponibilizar 
previsões epidemiológicas, tal como 
referido no artigo 5.º, n.º 4, alínea g), de 
forma objetiva, fiável e facilmente 
acessível e com base nas melhores 
informações disponíveis.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea a)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Centro pode fazer comunicações, por 
iniciativa própria, no âmbito da sua missão, 
após ter informado previamente os 

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea j), o Centro pode fazer 
comunicações, por iniciativa própria, no 
âmbito da sua missão, após ter informado 
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Estados-Membros e a Comissão. previamente os Estados-Membros e a 
Comissão.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 2, alínea j), não confere ao Centro o direito de fazer comunicações por 
iniciativa própria, uma vez que estas ações devem ser coordenadas com a Comissão e o CSS, 
a fim de assegurar a coerência. Convém que este aspeto seja especificado neste artigo.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

b) É suprimido o n.º 2; Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não concorda com a decisão da Comissão de suprimir o artigo 12.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 851/2004. Portanto, a presente alteração repõe o texto original: «O 
Centro deve atuar em estreita colaboração com os Estados-Membros e a Comissão, por 
forma a promover a necessária coerência no processo de comunicação dos riscos para a 
saúde.»

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea c)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«3. O Centro deve cooperar da forma 
que for tida como a mais adequada com 
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os organismos competentes dos Estados-
Membros e outras partes interessadas, no 
tocante a campanhas de informação da 
população.».

Or. en

Justificação

Este texto alterado da proposta da Comissão duplica o Regulamento (CE) n.º 851/2004, pelo 
que não é necessário introduzir esta alteração.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea a)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 2, o terceiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«O mandato dos membros tem a duração 
de três anos e pode ser alargado.»;

Or. en

Justificação

Tendo em conta os vários desafios operacionais do Centro à luz da atual pandemia de 
COVID-19, é necessária uma maior estabilidade institucional. Portanto, o mandato dos 
membros do Conselho de Administração deve continuar a ser de quatro anos.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 14-B – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Determinar as disposições relativas 
às línguas do Centro, incluindo a 

i) Determinar as disposições relativas 
às línguas do Centro, incluindo a 
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possibilidade de uma distinção entre os 
trabalhos internos do Centro e a 
comunicação externa, tendo em conta a 
necessidade de garantir o acesso e a 
participação nos trabalhos do Centro a 
todas as partes interessadas.

possibilidade de uma distinção entre os 
trabalhos internos ordinários do Centro e a 
sua comunicação externa, tendo em conta a 
necessidade de garantir o acesso de todas 
as partes interessadas aos trabalhos do 
Centro em tantas línguas oficiais da 
União quanto possível.

Or. en

Justificação

Embora os métodos de trabalho internos devam ser concebidos de modo a assegurar o seu 
funcionamento simples (por exemplo, incluindo línguas que permitam a participação ativa de 
todos os membros do Conselho de Administração e do fórum consultivo), a sua comunicação 
externa deve ser traduzida em tantas línguas oficiais da União quanto possível, de acordo 
com as recomendações do Provedor de Justiça Europeu no seu inquérito estratégico 
OI/3/2020/TE.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(18) O artigo 17.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«1. Sem prejuízo do artigo 3.º, n.º 2, o 
diretor é nomeado pelo Conselho de 
Administração com base numa lista de 
candidatos proposta pela Comissão após 
um concurso geral, na sequência da 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia e noutro meio de comunicação 
de um convite a manifestações de 
interesse, por um período de cinco anos, 
que pode ser alargado uma vez por um 
período adicional até cinco anos.»

Or. en

Justificação

O aditamento da expressão «sem prejuízo do artigo 3.º, n.º 2» não faz sentido neste contexto. 
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Portanto, deve ser restabelecida a redação original do Regulamento (CE) n.º 851/2004.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – alínea a)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros do fórum consultivo 
não devem ser membros do Conselho de 
Administração. O mandato dos membros 
tem a duração de três anos e pode ser 
alargado.

2. Os membros do fórum consultivo 
não devem ser membros do Conselho de 
Administração. O mandato dos membros 
tem a duração de quatro anos e pode ser 
alargado.

Or. en

Justificação

Os mandatos dos membros do Conselho de Administração e do fórum consultivo devem ser 
alinhados.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19-A (novo)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 19 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(19-A) No artigo 19.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. Os membros do Conselho de 
Administração, o diretor, os membros do 
fórum consultivo e os peritos externos que 
participem em painéis científicos devem 
fazer uma declaração de compromisso e 
uma declaração de interesses, indicando 
quer a ausência de quaisquer interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência, quer outros interesses 
diretos ou indiretos que possam ser 

«2. Os membros do Conselho de 
Administração, o diretor, os membros do 
fórum consultivo e os peritos externos que 
participem em painéis científicos devem 
fazer uma declaração de compromisso e 
uma declaração de interesses, indicando 
quer a ausência de quaisquer interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência, quer outros interesses 
diretos ou indiretos que possam ser 
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considerados prejudiciais à sua 
independência. Estas declarações serão 
feitas anualmente e por escrito.

considerados prejudiciais à sua 
independência. Estas declarações serão 
feitas anualmente e por escrito e 
disponibilizadas ao público.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32004R0851)

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 20 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(20-A) No artigo 20.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. Os dados pessoais não serão tratados 
nem comunicados exceto nos casos em que 
tal seja estritamente necessário para o 
cumprimento da missão do Centro. Nesses 
casos, é aplicável o Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2001, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais pelas instituições e órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados1.

«4. Os dados pessoais não serão tratados 
nem comunicados exceto nos casos em que 
tal seja estritamente necessário para o 
cumprimento da missão do Centro. Nesses 
casos, é aplicável o Regulamento (UE) 
n.º 2018/1725.»

________
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificação

O Regulamento (UE) 2018/1725 revogou o Regulamento (UE) n.º 45/2001.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 24

Texto em vigor Alteração

(23-A) O artigo 24.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 24 «Artigo 24

Aplicação do Regulamento Financeiro Aplicação do Regulamento Financeiro

O artigo 185.º do Regulamento Financeiro 
aplica-se para efeitos de quitação do 
orçamento do Centro, auditorias e regras 
contabilísticas.

O artigo 70.º do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 aplica-se para efeitos 
de quitação do orçamento do Centro, 
auditorias e regras contabilísticas.

Or. en

Justificação

O Regulamento Financeiro (Regulamento (CE, Euratom) n.º 1606/2002 do Conselho) 
descrito no considerando 12 do Regulamento (CE) n.º 851/2004 foi revogado pelo 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, o qual, por sua vez, foi entretanto revogado pelo 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até [inserir data correspondente a três anos 
após a data de entrada em vigor] de 2023, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Conselho de Administração sobre as 
atividades do Centro, incluindo uma 
avaliação que averigua:

Até ... [inserir data correspondente a três 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento de alteração], a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Conselho de Administração sobre as 
atividades do Centro, incluindo uma 
avaliação que averigua:

Or. en
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Justificação

A referência a 2023 parece constituir um erro de redação, uma vez que o relatório deve ser 
publicado três anos após a entrada em vigor do presente regulamento de alteração.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O impacto da rede referida no 
artigo 5.º, n.º 8, na segurança e 
suficiência do abastecimento de 
substâncias de origem humana no 
contexto de surtos de doenças 
transmissíveis.

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com as modificações introduzidas no artigo 5.º, n.º 8, primeiro e 
segundo parágrafos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [inserir data correspondente a 
três anos após a data de entrada em vigor] 
de 2028 e, posteriormente, de cinco em 
cinco anos, a Comissão avalia o 
desempenho do Centro no que se refere aos 
seus objetivos, mandato, atribuições, 
procedimento e localização. A avaliação 
deve ponderar, em especial, a eventual 
necessidade de alterar o mandato do Centro 

2. Até [inserir data correspondente a 
cinco anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento de alteração] de 
2028 e, posteriormente, de cinco em cinco 
anos, a Comissão avalia o desempenho do 
Centro no que se refere aos seus objetivos, 
mandato, atribuições, procedimento e 
localização. A avaliação deve ponderar, em 
especial, a eventual necessidade de alterar 
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e as implicações financeiras de qualquer 
alteração desse género.

o mandato do Centro e as implicações 
financeiras de qualquer alteração desse 
género.

Or. en

Justificação

A referência a 2028 parece constituir um erro de redação, uma vez que a análise do 
desempenho do Centro no que se refere aos seus objetivos, mandato, atribuições, 
procedimento e localização terá lugar, muito provavelmente, mais de três anos após a 
entrada em vigor do regulamento de alteração. Além disso, dada a essência do processo de 
análise, que pode resultar em modificações legislativas, a Comissão deve dispor de mais 
tempo.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 28
Regulamento (CE) N.º 851/2004
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão entender que a 
continuação do funcionamento do Centro 
deixou de se justificar tendo em conta os 
objetivos, o mandato e as atribuições que 
lhe foram atribuídos, pode propor que as 
disposições aplicáveis do presente 
regulamento sejam alteradas em 
conformidade ou revogadas.

3. Com base na avaliação referida no 
n.º 2, a Comissão apresenta, se for caso 
disso, uma proposta legislativa para 
alterar o presente regulamento. Se a 
Comissão entender que a continuação do 
funcionamento do Centro deixou de se 
justificar tendo em conta os objetivos, o 
mandato e as atribuições que lhe foram 
atribuídos, pode propor que as disposições 
aplicáveis do presente regulamento sejam 
alteradas em conformidade ou revogadas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não estabelece claramente o direito de a Comissão propor 
alterações ao mandato do Centro.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No âmbito dos esforços da União para melhorar os seus mecanismos de preparação e resposta 
a situações de crise de saúde, o regulamento de base do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças (ECDC), adotado em 2004, deverá ser submetido à sua primeira 
revisão. A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 
grave 2 (SARS-CoV-2), revelou lacunas significativas na preparação e resposta da União. A 
União nunca enfrentou uma ameaça mais grave para a saúde pública; a atual pandemia 
continua longe do seu termo e espera-se que surtos futuros surjam com maior frequência. 

A União deve ser capaz de antecipar, preparar e gerir as futuras epidemias. É necessário ter 
em conta três elementos importantes na alteração do regulamento de base do ECDC (o 
«regulamento de alteração do ECDC»). 

Em primeiro lugar, a proposta da Comissão faz parte dum pacote consolidado e interligado de 
medidas legislativas e não legislativas destinadas a criar uma União Europeia da Saúde que 
reforçará igualmente o mandato da Agência Europeia de Medicamentos e definirá os 
elementos centrais duma futura Autoridade de Resposta a Emergências Sanitárias (HERA), a 
fim de combater mais eficazmente as ameaças para a saúde transfronteiriças. No entanto, dado 
que a proposta legislativa relativa à HERA está prevista para o quarto trimestre de 2021, as 
suas implicações para o ECDC não serão determinadas durante algum tempo. Portanto, 
embora o presente relatório deva ser entendido no contexto do pacote «União Europeia da 
Saúde», é especialmente imperativo que seja lido em conjugação com a proposta de 
regulamento relativo às ameaças para a saúde transfronteiriças graves e que revoga a Decisão 
n.º 1082/2013/UE, que estabelece uma série de métodos e critérios aplicáveis ao regulamento 
de alteração do ECDC. 

Em segundo lugar, o ECDC está limitado pelos seus recursos financeiros. O ECDC dispõe 
dum orçamento anual aproximado de 60 milhões de EUR, estando previstos cerca de 300 
lugares no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027. Isto é substancialmente 
inferior ao necessário para que a União esteja melhor preparada e mais resiliente no domínio 
da saúde pública. É importante reconhecer que atualmente quase todo o pessoal do ECDC 
trabalha na pandemia SARS-CoV-2, ao passo que outras áreas críticas de trabalho em matéria 
de doenças infeciosas estão a ser negligenciadas. Estas limitações de recursos provocaram 
comparações contraditórias com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos 
Estados Unidos – que cresceu e se desenvolveu ao longo de sete décadas e atualmente está 
dotado dum orçamento anual superior a 10 mil milhões de dólares e de mais de 10 000 
lugares.

Em terceiro lugar, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estipula claramente 
que «a ação da União respeita as responsabilidades dos Estados-Membros no que se refere à 
definição das respetivas políticas de saúde, bem como à organização e prestação de serviços 
de saúde e de cuidados médicos» (artigo 168.º, n.º 7). A base jurídica da proposta da 
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Comissão é o artigo 168.º, n.º 5, do TFUE, que prevê medidas da União «para lutar contra os 
grandes flagelos transfronteiriços, medidas relativas à vigilância das ameaças graves para a 
saúde com dimensão transfronteiriça, ao alerta em caso de tais ameaças e ao combate contra 
as mesmas (...), com exclusão da harmonização das disposições legislativas e regulamentares 
dos Estados-Membros».

Consequentemente, considero que o regulamento de alteração do ECDC deve dar prioridade a 
soluções viáveis e pragmáticas destinadas a melhorar a cooperação, o intercâmbio de 
informações, especialização e boas práticas entre as autoridades dos Estados-Membros e a 
Comissão, o Comité de Segurança da Saúde e o próprio ECDC, bem como outras 
organizações, se for caso disso (por exemplo, a Agência Europeia de Medicamentos). Esta 
cooperação melhorada deverá permitir uma melhor preparação e coordenação da resposta.  

Para ser eficaz, essa colaboração reforçada exige transparência e responsabilização mútuas 
entre os Estados-Membros e as instituições e organismos da União – só em conjunto podem 
alcançar resultados comparáveis aos do CDC dos EUA. No entanto, nenhuma disposição do 
regulamento de alteração do ECDC deve suscitar preocupações quanto ao facto de a União 
estar a invadir as competências exclusivas dos Estados-Membros. Por isso, suavizei a 
linguagem acerca da avaliação e auditoria da capacidade dos sistemas de saúde dos 
Estados-Membros, a fim de dissipar eventuais críticas por parte das capitais nacionais.  

A proposta da Comissão também prevê algumas novas tarefas para o ECDC, como a deteção, 
monitorização e elaboração de relatórios sobre as ameaças a substâncias de origem humana – 
como sangue, órgãos, tecidos e células. Embora compreenda a importância deste novo papel, 
considero que a participação dos Estados-Membros nesta rede na primeira fase deve ser 
voluntária. Se este novo elemento da vigilância epidemiológica do ECDC for bem-sucedido, 
poderá ser tornado obrigatório na sequência duma revisão. Contudo, por enquanto, o ECDC 
deve concentrar-se principalmente nas suas tarefas essenciais, a saber: identificar, avaliar e 
comunicar as ameaças atuais e emergentes representadas pelas doenças transmissíveis. 

O presente relatório inclui também uma série de adaptações técnicas, uma vez que houve 
muitas alterações aos Tratados e a outra legislação da União – por exemplo, os regulamentos 
financeiros – que também devem ser refletidas no regulamento de alteração do ECDC, a fim 
de garantir clareza e coerência. 


