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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O presente regulamento, uma vez aprovado e aplicado, representa uma melhoria significativa 
da legislação referente aos medicamentos para uso pediátrico, cujo objectivo é garantir 
fármacos mais eficazes e seguros para as crianças. Com efeito, a proposta defende o 
desenvolvimento, aumentando, consequentemente, a oferta, de medicamentos para crianças 
que sejam especificamente autorizados e desenvolvidos para uso pediátrico, com base 
numa investigação de elevada qualidade.
Um simples dado permite compreender de imediato a necessidade e a importância do 
Regulamento: actualmente mais de 50% dos medicamentos utilizados para o tratamento de 
crianças na Europa não são submetidos a provas nem são autorizados para uso pediátrico.
A relatora, partilhando os objectivos e as propostas mais significativas do Regulamento e 
salientando que estas propostas encontram um amplo consenso de todas as partes 
interessadas, propõe as seguintes observações:

Comité Pediátrico e Planos de Investigação Pediátrica (P.I.P)

A criação do órgão responsável pela avaliação e aprovação dos planos de investigação 
pediátrica deve ser considerada positiva.
A relatora considera que as tarefas e os critérios para as avaliações e ulteriores 
responsabilidades do comité devem ser mais clara e concretamente especificadas. Essas 
especificações não devem, no entanto, ser feitas no âmbito deste primeiro Regulamento mas 
nos documentos posteriores que o mesmo prevê.
Recomenda-se, pois, que estes aspectos sejam definidos com clareza nas "Orientações".

Os incentivos

A relatora concorda com a decisão da Comissão de que o objectivo do desenvolvimento de 
novos produtos farmacêuticos (ou de indicações terapêuticas, ou de novas formas 
farmacêuticas ou de novos métodos de utilização), tendo em vista a introdução no mercado de 
produtos especificamente desenvolvidos e avaliados para a população em idade pediátrica, 
deve ser atingido através de um mecanismo de requisitos e incentivos que permita 
desenvolver investigações e testes adequados, sem atrasar a colocação no mercado de 
medicamentes já prontos para tal.
Saliente-se, no entanto, que este mecanismo (que se baseia num equilíbrio de regras, 
prescrições e incentivos) só pode funcionar de um modo eficaz se as regras forem claras e 
controladas e, sobretudo, se os incentivos forem proporcionais ao esforço exigido de uma 
forma selectiva e proporcional. Um incentivo excessivamente uniforme pode, com efeito, vir 
a ser demasiado genérico e, consequentemente, ineficaz.
Nesta perspectiva, a relatora considera que o incentivo "prorrogação do período de 6 meses da 
patente" (isto é, um período fixo e igual para todos) só é aceitável na medida em que, até à 
data, ou seja aquando da primeira apresentação deste Regulamento, não é exequível em 
termos práticos aplicar uma modalidade mais selectiva e mais orientada para o critério da 
proporcionalidade, devido quer à ausência de dados significativos à dificuldade em activar 
esse mecanismo. Consequentemente, é necessário prever, após um primeiro período de 
aplicação do Regulamento, a avaliação dos resultados obtidos, a adequação dos incentivos e a 
sua resposta aos objectivos, e prever uma eventual revisão do Regulamento.
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A difusão das informações e dos dados estatísticos

É importante que os estudos e as experimentações previstas e efectuadas pelos P.I.P. sejam 
comunicadas não apenas à entidade responsável pela autorização (com base nesses estudos) 
da introdução dos medicamentos no mercado. Devem ser igualmente comunicados ao Comité 
Pediátrico, que aprovou a respectiva proposta, e a todos os organismos que operam no sector 
da investigação e das experimentações clínicas, a fim de maximizar os resultados das 
investigações e, obviamente, evitar duplicações, melhorando de um modo geral a 
disponibilidade de informações sobre o uso de medicamentos para crianças.

A calendarização e os procedimentos

Algumas das partes interessadas no Regulamento avançam observações sobre a 
calendarização da proposta da Comissão e salientam, sobretudo, que o Comité é envolvido 
demasiado cedo relativamente ao desenvolvimento do produto. Sobre este ponto, a relatora 
não julga oportuno propor alterações nesta fase da apreciação do Regulamento. Considera, no 
entanto, necessário tornar as fases de apreciação do P.I.P. mais rápidas e reduzir, para acelerar 
o processo, os prazos previstos para as várias fases.

O apoio à investigação

É absolutamente indispensável que haja um forte e amplo apoio à investigação no campo da 
farmacologia para a infância.
É evidente para todos que a saúde infantil é um objectivo primordial quer do ponto de vista 
social quer da defesa dos direitos do consumidor, um consumidor neste caso particularmente 
delicado e exposto que merece uma atenção reforçada precisamente porque não pode 
exprimir-se na primeira pessoa mas apenas através dos pais e da família.
O objectivo coincide, aliás, com o de apoiar a actividade de inovação no sector 
farmacológico, inserindo-se no grande compromisso que a Comissão assumirá no campo da 
investigação com o lançamento do 7° Programa-Quadro.
Por estas razões a relatora considera que a proposta da Comissão relativa a MICE (Medicines 
Investigation for the Children in Europe) é genérica (no texto é apenas afirmado que a 
"Comissão tenciona analisar a possibilidade de instituir um programa de estudos no domínio 
da pediatria") e solicita que esse instrumento seja definido no presente Regulamento ou que 
seja pelo menos assumido um compromisso mais preciso e explícito definido nas 
modalidades, nos prazos e nos recursos.
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ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 8

(8) Convém criar um comité científico, 
nomeadamente, um Comité Pediátrico no 
âmbito da Agência Europeia de 
Medicamentos (a seguir denominada "a 
Agência"), com conhecimentos e 
competência em matéria de desenvolvimento 
e avaliação de todos os aspectos dos 
medicamentos pediátricos. O Comité 
Pediátrico deve ter como responsabilidade 
fundamental a avaliação e aprovação dos 
planos de investigação pediátrica, e do 
respectivo sistema de isenções e 
diferimentos, devendo ainda assumir um 
papel essencial no quadro das diversas 
medidas de apoio previstas no presente 
regulamento. Em todas as suas acções, o 
Comité Pediátrico deve considerar os 
eventuais benefícios terapêuticos 
consideráveis da realização de estudos com 
crianças, bem como a necessidade de evitar 
estudos desnecessários, deve respeitar as 
normas comunitárias existentes, 
nomeadamente a Directiva 2001/20/CE e a 
orientação E11 da Conferência Internacional 
sobre Harmonização (CIH) relativa à 
preparação dos medicamentos para uso 
pediátrico e, por último, deve evitar 
quaisquer atrasos na autorização de 
medicamentos para outros grupos da 
população em virtude da necessidade de 
realizar estudos com crianças.

(8) Convém criar um comité científico, 
nomeadamente, um Comité Pediátrico no 
âmbito da Agência Europeia de 
Medicamentos (a seguir denominada "a 
Agência"), com conhecimentos e 
competência em matéria de desenvolvimento 
e avaliação de todos os aspectos dos 
medicamentos pediátricos. O Comité 
Pediátrico deve ter como responsabilidade 
fundamental a avaliação e aprovação dos 
planos de investigação pediátrica, e do 
respectivo sistema de isenções e 
diferimentos. Para tal, o Comité deve ser 
independente da indústria farmacêutica e 
deve ser composto por membros com 
experiência e conhecimento do sector 
devidamente reconhecidos e documentados 
a nível internacional, devendo ainda 
assumir um papel essencial no quadro das 
diversas medidas de apoio previstas no 
presente regulamento. Em todas as suas 
acções, o Comité Pediátrico deve considerar 
os eventuais benefícios terapêuticos 
consideráveis da realização de estudos com 
crianças, bem como a necessidade de evitar 
estudos desnecessários, deve respeitar as 
normas comunitárias existentes, 
nomeadamente a Directiva 2001/20/CE e a 
orientação E11 da Conferência Internacional 
sobre Harmonização (CIH) relativa à 
preparação dos medicamentos para uso 
pediátrico e, por último, deve evitar 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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quaisquer atrasos na autorização de 
medicamentos para outros grupos da 
população em virtude da necessidade de 
realizar estudos com crianças.

Justificação

O Comité Pediátrico deve desempenhar a sua função de um modo autónomo e no interesse da 
população em idade pediátrica, pelo que é importante salientar a independência 
relativamente à indústria farmacêutica.

Alteração 2
CONSIDERANDO 10

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 
garantir que a preparação de medicamentos 
para uso pediátrico se torne parte integrante 
do programa de desenvolvimento de 
medicamentos para adultos. Por conseguinte, 
os planos de investigação pediátrica devem 
ser apresentados numa fase precoce da 
preparação do medicamento, a fim de que os 
estudos com crianças possam ser realizados 
antes da apresentação dos pedidos de 
autorização de introdução no mercado.

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 
garantir que a preparação de medicamentos 
para uso pediátrico se torne parte integrante 
do programa de desenvolvimento de 
medicamentos para adultos. Por conseguinte, 
os planos de investigação pediátrica devem 
ser apresentados numa fase precoce da 
preparação do medicamento, a fim de que os 
estudos com crianças possam ser realizados, 
e, na medida do possível, antes da 
apresentação dos pedidos de autorização de 
introdução no mercado.

Justificação

O prazo fixado para apresentar o plano de investigação pediátrica, ou seja, aquando da 
conclusão dos estudos farmacocinéticos realizados em adultos, é muito curto e é um marco 
demasiado específico no ciclo de desenvolvimento de um medicamento. Nesta fase, é 
prematuro, no caso da maioria dos produtos, exigir a apresentação de um plano de 
investigação pediátrica pormenorizado. Apenas seria possível desenvolver um plano 
pediátrico vago, dada a ausência de uma avaliação detalhada da segurança relativamente a 
uma nova molécula em adultos, geralmente exigida antes de se considerar a realização de 
estudos com crianças. 
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Alteração 3
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) Dado que 50% dos medicamentos 
para uso pediátrico não são objecto de 
ensaios, é oportuno que, nos programas 
comunitários para a investigação, se 
prevejam financiamentos destinados a 
apoiar a investigação de medicamentos 
para uso pediátrico que não estejam 
protegidos por patente ou certificado 
complementar de protecção. É necessário 
criar o programa de estudos pediátricos 
MICE (inquéritos sobre medicamentos 
para crianças na Europa)

Justificação

A fim de promover a investigação e os ensaios de medicamentos de uso pediátrico, 
considera-se essencial prever financiamentos com esse objectivo no âmbito dos programas 
comunitários de investigação. Sem um instrumento financeiro específico, não haveria 
qualquer interesse por parte da indústria farmacêutica em efectuar estudos para aplicações 
pediátricas de medicamentos não cobertos por patente ou por um certificado complementar 
de protecção.

Alteração 4
CONSIDERANDO 21

(21) Quando um plano de investigação 
pediátrica tenha dado origem à autorização 
de uma indicação pediátrica de um 
medicamento já introduzido no mercado 
para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
comercializar o medicamento incorporando 
a informação pediátrica no prazo de dois 
anos a contar da data de aprovação dessa 
indicação. Essa exigência deve dizer respeito 
apenas aos medicamentos já autorizados e 
não aos medicamentos autorizados através 
de uma autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico.

(21) Quando um plano de investigação 
pediátrica tenha dado origem à autorização 
de uma indicação pediátrica de um 
medicamento já introduzido no mercado 
para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
comercializar o medicamento incorporando 
a informação pediátrica no prazo de dois 
anos a contar da data de aprovação dessa 
indicação. As autoridades competentes 
podem, em casos particulares afectados por 
atrasos administrativos, conceder 
derrogações a estas disposições. Qualquer 
derrogação deverá ser justificada mediante 
fundamentação adequada. Essa exigência 
deve dizer respeito apenas aos 
medicamentos já autorizados e não aos 



PE 353.602v02-00 8/20 AD\567459PT.doc

PT

medicamentos autorizados através de uma 
autorização de introdução no mercado para 
uso pediátrico.

Justificação

Podem verificar-se atrasos na introdução de um produto no mercado devido à duração dos 
procedimentos administrativos que presidem ao estabelecimento de preços e reembolsos. 
Tudo isto está fora do controlo do titular do produto, o qual, no entanto, é obrigado a 
cumprir todos os passos necessários para a comercialização.

Alteração 5
CONSIDERANDO 22

(22) Deve criar-se um procedimento 
facultativo que permita obter um parecer 
comunitário único relativo a um 
medicamento autorizado a nível nacional 
quando os dados pediátricos resultantes de 
um plano de investigação pediátrica 
integrem o pedido de autorização de 
introdução no mercado. Para o efeito, poderá 
recorrer-se ao procedimento previsto nos 
artigos 32.º a 34.º da Directiva 2001/83/CE. 
Tal permitirá adoptar uma decisão 
comunitária harmonizada sobre a 
administração do medicamento à população 
em idade pediátrica e introduzi-la em todas 
as informações nacionais sobre o 
medicamento.

(22) Deve criar-se um procedimento 
facultativo que permita obter um parecer 
comunitário único relativo a um 
medicamento autorizado a nível nacional 
quando os dados pediátricos resultantes de 
um plano de investigação pediátrica 
integrem o pedido de autorização de 
introdução no mercado. Para o efeito, poderá 
recorrer-se ao procedimento previsto nos 
artigos 32.º a 34.º da Directiva 2001/83/CE. 
Tal permitirá adoptar uma decisão 
comunitária harmonizada sobre a 
administração do medicamento à população 
em idade pediátrica e introduzi-la em todas 
as informações nacionais sobre o 
medicamento.

Seria, entretanto, necessário criar um 
formulário pediátrico europeu que sirva de 
referência na recolha de todos os dados 
disponíveis nos vários países membros 
relativamente a um medicamento que se 
queira comercializar na União e que, nesse 
momento, tenha sido introduzido no 
mercado apenas a nível nacional.

Justificação

É importante introduzir uma prática que uniformize os formulários utilizados nos países 
membros e que prepare para a criação do processo opcional referido no considerando 22.
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Alteração 6
CONSIDERANDO 23

É essencial garantir que os mecanismos de 
farmacovigilância estejam adaptados para 
dar resposta aos desafios específicos da 
recolha de dados sobre segurança junto da 
população em idade pediátrica, incluindo
dados sobre eventuais efeitos a longo prazo. 
Também a eficácia para a população em 
idade pediátrica poderá requerer estudos 
suplementares após a autorização. Por 
conseguinte, ao apresentar um pedido de 
autorização de introdução no mercado que 
inclua os resultados de estudos realizados 
nos termos de um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o requerente terá o 

É essencial garantir que os mecanismos de 
farmacovigilância estejam adaptados para 
dar resposta aos desafios específicos da 
recolha de dados sobre segurança junto da 
população em idade pediátrica, incluindo 
dados sobre eventuais efeitos a longo prazo. 
Também a eficácia para a população em 
idade pediátrica poderá requerer estudos 
suplementares após a autorização. Por 
conseguinte, ao apresentar um pedido de 
autorização de introdução no mercado que 
inclua os resultados de estudos realizados 
nos termos de um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o requerente terá o 

dever suplementar de indicar como tenciona 
garantir o acompanhamento a longo prazo 
das eventuais reacções adversas à utilização 
do medicamento, bem como da sua eficácia 
para a população em idade pediátrica. Além 
disso, quando haja motivos de preocupação, 
poderá exigir-se ao requerente, como 
condição para a concessão da autorização de 
introdução no mercado, que apresente e 
aplique um sistema de gestão do risco e/ou 
que realize estudos específicos de 
pós-comercialização.

dever suplementar de indicar como tenciona 
garantir o acompanhamento a longo prazo 
das eventuais reacções adversas à utilização 
do medicamento, bem como da sua eficácia 
para a população em idade pediátrica. Além 
disso, quando haja motivos de preocupação, 
é necessário exigir, sob a responsabilidade 
do comité, ao requerente, como condição 
para a concessão da autorização de 
introdução no mercado, que apresente e 
aplique um sistema de gestão do risco e/ou 
que realize estudos específicos de 
pós-comercialização.

Justificação

O requerente deve ser obrigado, em circunstâncias particularmente preocupantes, a 
apresentar e implementar um sistema de gestão dos riscos e/ou a realização de estudos 
específicos de pós-comercialização.

Alteração 7
CONSIDERANDO 28

(28) A fim de aumentar a disponibilidade da 
informação sobre o uso de medicamentos 
pediátricos e evitar a repetição de estudos 
com crianças que não contribuam para 
aumentar o conhecimento colectivo, a base 

(28) A fim de aumentar a disponibilidade da 
informação sobre o uso de medicamentos 
pediátricos e evitar a repetição de estudos 
com crianças que não contribuam para 
aumentar o conhecimento colectivo, a base 
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de dados europeia prevista no artigo 11.º da 
Directiva 2001/20/CE deve incluir 
informação sobre todos os estudos 
pediátricos em curso, terminados 
prematuramente ou já concluídos, realizados 
quer na Comunidade, quer em países 
terceiros.

de dados europeia prevista no artigo 11.º da 
Directiva 2001/20/CE deve incluir um 
registo europeu dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso pediátrico que 
inclua todos os estudos pediátricos em 
curso, terminados prematuramente ou já 
concluídos, realizados quer na Comunidade, 
quer em países terceiros. Estes estudos 
serão também incluídos nas bases de dados 
sobre estudos clínicos actualmente activas 
a nível nacional.

Justificação

Um registo europeu que recolha os estudos sobre medicamentos para uso pediátrico 
representa uma fonte de informação eficiente que permite evitar a duplicação de 
investigações pediátricas e garante o acesso a informações sobre o uso pediátrico dos 
medicamentos. Neste espírito se insere a referência às bases de dados nacionais.

Alteração 8
ARTIGO 4º BIS (novo)

Artigo 4º bis
É criado o programa de estudos pediátricos 
MICE, Inquéritos sobre medicamentos 
para as crianças da Europa, que financia 
estudos sobre a utilização pediátrica de 
medicamentos não cobertos por patente ou 
por um certificado complementar de 
protecção. Propõe-se que, nos programas 
comunitários para a investigação, se 
prevejam financiamentos adequados para 
apoiar estudos e investigação sobre 
medicamentos para uso pediátrico. 

Justificação

Através deste instrumento garante-se a investigação sobre os medicamentos que, não sendo 
cobertos por patente nem por um certificado complementar de protecção, não podem 
beneficiar do sistema de incentivos instituído pelo presente regulamento cuja prioridade é a 
prorrogação de patentes e de certificados complementares de protecção. A fim de promover a 
investigação e os ensaios de medicamentos de uso pediátrico, considera-se necessário prever 
financiamentos com esse objectivo no âmbito dos programas comunitários de investigação.
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Alteração 9
ARTIGO 6, PARÁGRAFO 2

Todos os interesses indirectos que possam 
relacionar-se com a indústria farmacêutica 
devem constar de um registo mantido pela 
Agência e aberto a consulta pública, 
actualizado anualmente.

Todos os interesses directos e/ou indirectos 
que possam relacionar-se com a indústria 
farmacêutica devem constar de um registo 
mantido pela Agência e aberto a consulta 
pública, actualizado anualmente.

Justificação

A alteração visa garantir a máxima transparência nas relações entre as empresas 
farmacêuticas e os membros do Comité.

Alteração 10
ARTIGO 7, Nº 1, ALÍNEA H BIS) (nova)

h bis) a promoção de campanhas de 
informação sobre o papel do comité e sobre 
as modalidades segundo as quais se 
procede à experimentações de 
medicamentos para uso pediátrico. 

Justificação

Uma das causas do fraco desenvolvimento deste tipo de medicamentos reside na reduzida 
disponibilidade de crianças nas quais possam ser experimentados novos medicamentos de 
uso pediátrico de acordo com as normas de segurança em vigor previstas pela lei, pelo que 
uma campanha de informação sobre estas problemáticas constitui um instrumento 
extremamente importante.

Alteração 11
ARTIGO 7, Nº 1, ALÍNEA H TER (nova)

h ter) apreciar, nos termos do nº 1 do artigo 
36º, a elegibilidade de um produto para 
uma prorrogação suplementar de oito 
meses do certificado complementar de 
protecção, efectuando uma análise dos 
dados relativos ao volume de vendas dos 
produtos em questão, fiscalizados por uma 
entidade independente.
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Justificação

Uma prorrogação de 6 meses do certificado complementar de protecção pode não ser 
suficiente para incentivar as empresas a investir no desenvolvimento de indicações 
pediátricas para algumas doenças relativamente raras. A prorrogação de 6 meses praticada 
nos Estados Unidos não pode ser comparada à situação na UE porque os preços são aqui 
significativamente inferiores. Por isso, em alguns casos, afigura-se necessário um incentivo 
mais elevado. Por outro lado, os 6 meses são possivelmente um incentivo excessivo para 
medicamentos que são os chamados "sucessos de vendas" no que toca aos adultos.

Alteração 12
ARTIGO 14, Nº 2)

2. No prazo de sessenta dias a contar da 
recepção do pedido, o Comité Pediátrico 
emitirá parecer, favorável ou desfavorável, à 
concessão de isenção relativamente a um 
medicamento específico.

2. No prazo de quarenta e cinco dias a 
contar da recepção do pedido, o Comité 
Pediátrico emitirá parecer, favorável ou 
desfavorável, à concessão de isenção 
relativamente a um medicamento específico.

No decurso do prazo de sessenta dias, quer o 
requerente quer o Comité Pediátrico podem 
solicitar a realização de uma reunião.

No decurso do prazo quarenta e cinco dias, 
quer o requerente quer o Comité Pediátrico 
podem solicitar a realização de uma reunião.

Se for o caso, o Comité Pediátrico pode 
solicitar ao requerente que complemente os 
dados e documentos apresentados. Se o 
Comité Pediátrico fizer uso desta faculdade, 
fica suspenso o prazo de sessenta dias até 
serem fornecidos os dados complementares 
solicitados.

Se for o caso, o Comité Pediátrico pode 
solicitar ao requerente que complemente os 
dados e documentos apresentados. Se o 
Comité Pediátrico fizer uso desta faculdade, 
fica suspenso o prazo de quarenta e cinco
dias até serem fornecidos os dados 
complementares solicitados.

Justificação

O prazo de sessenta dias parece ser demasiado longo, tendo presente o objectivo da proposta 
de regulamento: é importante reduzir os prazos para tornar os medicamentos disponíveis 
para uso pediátrico o mais rapidamente possível.

Alteração 13
Artigo 18, Nº 1, PARÁGRAFO 1

No prazo de sessenta dias a contar da data 
de recepção da proposta de plano de 
investigação pediátrica, nos termos devidos, 
o Comité Pediátrico emitirá parecer no qual 
considerará se os estudos propostos 
garantem, ou não, a produção de dados 
necessários para definir em que condições o 

No prazo de quarenta e cinco dias a contar 
da data de recepção da proposta de plano de 
investigação pediátrica, nos termos devidos, 
o Comité Pediátrico emitirá parecer no qual 
considerará se os estudos propostos 
garantem, ou não, a produção de dados 
necessários para definir em que condições o 
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medicamento pode ser utilizado no medicamento pode ser utilizado no 

tratamento da população em idade pediátrica 
ou dos seus subgrupos, e se os benefícios 
terapêuticos previstos justificam, ou não, a 
realização dos estudos propostos.

tratamento da população em idade pediátrica 
ou dos seus subgrupos, e se os benefícios 
terapêuticos previstos justificam, ou não, a 
realização dos estudos propostos.

Justificação

O prazo de sessenta dias parece ser demasiado longo, tendo presente o objectivo da proposta 
de regulamento: é importante reduzir os prazos para tornar os medicamentos disponíveis 
para uso pediátrico o mais rapidamente possível.

Alteração 14
ARTIGO 18, Nº 2

No prazo de sessenta dias previsto no n.º 1, 
o Comité Pediátrico pode solicitar ao 
requerente que proponha alterações ao 
plano, podendo o prazo previsto no n.º 1 ser 
prorrogado por um máximo de sessenta dias 
para fins da emissão do parecer final. Neste 
caso, o requerente ou o Comité Pediátrico 
podem solicitar a realização de uma reunião 
suplementar durante esse período. O prazo 
fica suspenso até à recepção das informações 
complementares solicitadas.

No prazo de quarenta e cinco dias previsto 
no n.º 1, o Comité Pediátrico pode solicitar 
ao requerente que proponha alterações ao 
plano, podendo o prazo previsto no n.º 1 ser 
prorrogado por um máximo de quarenta e 
cinco dias para fins da emissão do parecer 
final. Neste caso, o requerente ou o Comité 
Pediátrico podem solicitar a realização de 
uma reunião suplementar durante esse 
período. O prazo fica suspenso até à 
recepção das informações complementares 
solicitadas.

Justificação

O prazo de sessenta dias parece ser demasiado longo, tendo presente o objectivo da proposta 
de regulamento: é importante reduzir os prazos para tornar os medicamentos disponíveis 
para uso pediátrico o mais rapidamente possível.

Alteração 15
ARTIGO 24, PARÁGRAFO 2

Os Estados-Membros terão em consideração 
o referido parecer. Solicitado a emitir 
parecer nos termos do primeiro parágrafo, o 
Comité Pediátrico deve emiti-lo no prazo de 
sessenta dias após recepção da solicitação.

Os Estados-Membros terão em consideração 
o referido parecer. Solicitado a emitir 
parecer nos termos do primeiro parágrafo, o 
Comité Pediátrico deve emiti-lo no prazo de 
quarenta e cinco dias após recepção da 
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solicitação.

Justificação

O prazo de sessenta dias parece ser demasiado longo, tendo presente o objectivo da proposta 
de regulamento: é importante reduzir os prazos para tornar os medicamentos disponíveis 
para uso pediátrico o mais rapidamente possível.

Alteração 16
ARTIGO 34

Sempre que um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado levar à 
autorização de uma indicação pediátrica de 
um medicamento já introduzido no mercado 
para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado 
comercializará o produto tendo em conta a 
indicação pediátrica, no prazo de dois anos a 
contar da data de autorização da referida 
indicação.

Sempre que um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado levar à 
autorização de uma indicação pediátrica de 
um medicamento já introduzido no mercado 
para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado 
comercializará o produto tendo em conta a 
indicação pediátrica, no prazo de dois anos a 
contar da data de autorização da referida 
indicação. As autoridades competentes 
podem, em casos particulares afectados por 
atrasos administrativos, conceder 
derrogações a estas disposições. Qualquer 
derrogação deverá ser justificada mediante 
fundamentação adequada.

Justificação

Podem verificar-se atrasos na introdução de um produto no mercado devido à duração dos 
procedimentos administrativos que presidem ao estabelecimento de preços e reembolsos. 
Tudo isto está fora do controlo do titular do produto, o qual, no entanto, é obrigado a 
cumprir todos os passos necessários para a comercialização.

Alteração 17
ARTIGO 36, Nº 1, PARÁGRAFO 1

1. Sempre que um pedido nos termos dos
artigos 8.º ou 9.º incluir os resultados de 
todos os estudos realizados em 
conformidade com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o titular da patente ou 
do certificado complementar de protecção 
tem direito a uma prorrogação de seis meses 
do período referido nos nºs 1 e 2 do 

1. Sempre que um pedido nos termos dos 
artigos 8.º ou 9.º incluir os resultados de 
todos os estudos realizados em 
conformidade com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o titular da patente ou 
do certificado complementar de protecção 
tem direito a uma prorrogação de quatro
meses do período referido nos nºs 1 e 2 do 
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artigo 13.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92.

artigo 13.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92. Além disso, será concedida 
uma prorrogação de mais quatro meses aos 
produtos que tenham um volume total 
anual de vendas na União Europeia 
inferior a 100 milhões de euros. O volume 
de vendas anual do produto deverá ser 
determinado três anos antes do termo de 
validade do certificado complementar de 
protecção em vigor, com base em dados 
fiscalizados por uma entidade independente 
e que deverão ser fornecidos pela empresa 
em questão.

Or. en

Justificação

Uma prorrogação de 6 meses do certificado complementar de protecção pode não ser 
suficiente para incentivar as empresas a investirem no desenvolvimento de indicações 
pediátricas para algumas doenças relativamente raras. A prorrogação de 6 meses praticada 
nos Estados Unidos não pode ser comparada à situação na UE, porque os preços são aqui 
significativamente inferiores. Por isso, em alguns casos, afigura-se necessário um incentivo 
mais elevado. Por outro lado, os 6 meses são possivelmente um incentivo excessivo para 
medicamentos que são os chamados "sucessos de vendas" no que toca aos adultos.

Alteração 18
ARTIGO 36, Nº 3

3. Se se tiver recorrido ao procedimento 
previsto na Directiva 2001/83/CE, a 
prorrogação do período referido no n.º 1 do 
presente artigo só tem lugar se o 
medicamento estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros.

3. Se se tiver recorrido ao procedimento 
previsto na Directiva 2001/83/CE, a 
prorrogação de quatro ou oito meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Justificação

Uma prorrogação de 6 meses do certificado complementar de protecção pode não ser 
suficiente para incentivar as empresas a investirem no desenvolvimento de indicações 
pediátricas para algumas doenças relativamente raras. A prorrogação de 6 meses praticada 
nos Estados Unidos não pode ser comparada à situação na UE porque os preços são aqui 
significativamente inferiores. Por isso, em alguns casos, afigura-se necessário um incentivo 
mais elevado. Por outro lado, os 6 meses são possivelmente um incentivo excessivo para 
medicamentos que são os chamados "sucessos de vendas" no que toca aos adultos.
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Alteração 19
ARTIGO 36, Nº 4

4. Os nºs 1, 2 e 3 são aplicáveis 
relativamente a medicamentos protegidos 
quer por certificados complementares de 
protecção ao abrigo do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92 quer por patentes que dão direito 
a certificados complementares de protecção. 
Não se aplicam a medicamentos designados 
como medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

4. Os nºs 1, 2 e 3 são aplicáveis 
relativamente a medicamentos protegidos 
quer por certificados complementares de 
protecção ao abrigo do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92 quer por patentes que dão direito 
a certificados complementares de protecção. 
Não se aplicam a medicamentos designados 
como medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, ou a 
produtos em que a substância activa já está 
protegida por uma patente que cobre o uso 
pediátrico ou a composição, ou recebeu 
qualquer outra forma de exclusividade dos 
dados ou de exclusividade de mercado para 
uso pediátrico. 
Os medicamentos a que foi concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não poderão obter, a nível 
nacional ou comunitário, qualquer outra 
forma de protecção de propriedade 
intelectual, exclusividade dos dados ou 
exclusividade de mercado para o uso 
pediátrico ou forma farmacêutica da 
substância activa. 

Justificação

1. O benefício (prorrogação do período da patente) deve ser proporcional ao custo. Há fortes 
indicações de que um benefício de 6 meses ultrapassa consideravelmente o custo, para a 
maioria dos produtos. Deve ser assegurado um rendimento razoável dos investimentos. Para 
um produto de grande venda, um mês é suficiente; para produtos de venda limitada, podem 
ser necessários 6 meses. A maioria dos produtos situa-se entre os dois extremos. O 
Regulamento nº 847/2000 da Comissão, seguindo o regulamento relativo aos medicamentos 
órfãos, estabelece um bom exemplo para o cálculo de custos e benefícios. 

2. A recompensa não deve ser cumulativa.
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Alteração 20
ARTIGO 37, PARÁGRAFO 2

O primeiro parágrafo também é igualmente 
aplicável nos casos em que a conclusão de 
um plano de investigação pediátrica 
aprovado não conduza à autorização de uma 
indicação pediátrica, mas os resultados dos 
estudos realizados se reflictam no resumo 
das características do produto e, se for o 
caso, na bula do medicamento em questão.

O primeiro parágrafo também é igualmente 
aplicável nos casos em que a conclusão de 
um plano de investigação pediátrica 
aprovado não conduza à autorização de uma 
indicação pediátrica, mas os resultados dos 
estudos realizados se reflictam no resumo 
das características do produto e, se for o 
caso, na bula do medicamento em questão. 
Quando, numa subpopulação pediátrica 
específica, a definir segundo critérios e 
modalidades a estabelecer pelo Comité 
Pediátrico, se verificam as condições para 
recorrer ao procedimento previsto para os 
medicamentos órfãos, o titular de uma 
autorização pode recorrer a um ou ao outro 
dos dois procedimentos à sua escolha.

Justificação

O objectivo da alteração é proporcionar ao requerente uma possibilidade adicional, que 
simplifique o processo de autorização de introdução no mercado de um medicamento órfão.

Alteração 21
ARTIGO 42, Nº 2, PARÁGRAFO 1

2. Com base na avaliação prevista no n.º 1 
do presente artigo e noutra informação 
disponível, e na sequência de consultas com 
a Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
elaborará um inventário de necessidades 
terapêuticas.

2. Com base na avaliação prevista no n.º 1 
do presente artigo e noutra informação 
disponível, e na sequência de consultas com 
a Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
elaborará um inventário de necessidades 
terapêuticas que tenha em conta as 
prioridades do momento no sector dos 
medicamentos pediátricos.

Justificação

Uma lista de prioridades no sector dos medicamentos pediátricos permite às empresas 
farmacêuticas racionalizar a investigação farmacológica nos sectores que no momento mais 
necessitados.
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Alteração 22
ARTIGO 44, Nº 2

2. Todos os estudos pediátricos existentes, 
referidos no n.º 1 devem ser tidos em conta 
pelo Comité Pediátrico na apreciação dos 
pedidos de planos de investigação 
pediátrica, isenção ou diferimento, e pelas 
entidades competentes, na apreciação dos 
pedidos apresentados ao abrigo dos artigos 
8.º, 9.º ou 31.º.

2. Todos os estudos pediátricos existentes, 
referidos no n.º 1, e todos os estudos 
pediátricos iniciados antes da entrada em 
vigor do presente regulamento podem ser 
incluídos num plano de investigação 
pediátrica e devem ser tidos em conta pelo 
Comité Pediátrico na apreciação dos pedidos 
apresentados ao abrigo dos artigos 8.º, 9.º ou 
31.º.

Justificação

O Comité Pediátrico pode apreciar os resultados dos estudos clínicos de novos produtos 
farmacêuticos para a população pediátrica que tenham sido iniciados antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

Alteração 23
ARTIGO 48, Nº 4

4. A Comissão publicará os nomes dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado a que tiverem sido aplicadas 
coimas, bem como o montante e o motivo da 
sua aplicação.

4. A Comissão publicará os nomes dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado a que tiverem sido aplicadas 
coimas, bem como o montante e o motivo da 
sua aplicação, e de todos aqueles que 
tenham violado as disposições do presente 
regulamento ou dos regulamentos 
adoptados em conformidade com este.

Justificação

Devem ser previstas sanções para quem viole as normas estabelecidas no Regulamento, em
coerência com o estipulado nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 48º.

Alteração 24
ARTIGO 49, Nº 2

2. No prazo de seis anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, a 
Comissão publicará um relatório geral sobre 
a experiência adquirida com a sua aplicação 
que incluirá, em especial, um inventário 

2. No prazo de quatro anos a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão publicará um 
relatório geral sobre a experiência adquirida 
com a sua aplicação que incluirá, em 
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pormenorizado de todos os medicamentos 
para uso pediátrico autorizados desde a sua 
entrada em vigor.

especial, um inventário pormenorizado de 
todos os medicamentos para uso pediátrico 
autorizados desde a sua entrada em vigor.

Em particular, a Comissão efectua uma 
análise das operações de recompensa e de 
incentivo previstas pelos artigos 36º e 37º, 
conjuntamente com uma avaliação de 
carácter financeiro relativa aos custos das 
investigações e aos benefícios obtidos 
graças aos incentivos. Caso a análise revele 
uma incongruência do mecanismo previsto 
no que respeita aos resultados obtidos ou a 
obter, processar-se-á a uma modificação 
destes artigos.  

Justificação

A revisão após quatro anos do sistema de incentivos por parte da Comissão permitirá avaliar 
efectivamente a qualidade de todo o sistema de incentivos da investigação farmacológica 
pediátrica e adoptar eventualmente os necessários ajustamentos.
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