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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 27
CONSIDERANDO 3

(3) Entre os problemas derivados da 
ausência de medicamentos devidamente 
adaptados à população em idade pediátrica 
figuram a informação inadequada em 
matéria de dosagem, que contribui para 
aumentar o risco de reacções adversas, 
incluindo a morte, o tratamento ineficaz em 
virtude de uma subdosagem, a inexistência 
de progressos terapêuticos no domínio 
pediátrico, bem como o recurso a fórmulas 
extemporâneas, que se poderão revelar de 
baixa qualidade, para o tratamento desta 
população.

(3) Entre os problemas derivados da 
ausência de medicamentos devidamente 
adaptados à população em idade pediátrica 
figuram a informação inadequada em 
matéria de dosagem, que contribui para 
aumentar o risco de reacções adversas, 
incluindo a morte, o tratamento ineficaz em 
virtude de uma subdosagem, a inexistência 
de progressos terapêuticos no domínio 
pediátrico, o tipo de formulação e a via de 
administração bem como o recurso a 
fórmulas extemporâneas, que se poderão 
revelar de baixa qualidade, para o tratamento 
desta população.

Or. el
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Justificação

Em utilização pediátrica, o tipo de formulação e a via de administração têm importância.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 28
CONSIDERANDO 4

(4) O presente regulamento tem por 
objectivo incrementar o desenvolvimento de 
medicamentos para uso pediátrico, bem 
como garantir que os medicamentos 
utilizados no tratamento da população em 
idade pediátrica têm elevada qualidade, são 
objecto de uma investigação que tem em 
conta princípios éticos e estão 
adequadamente autorizados para uso 
pediátrico, e melhorar a informação 
disponível sobre o uso de medicamentos nos 
diferentes grupos da população em idade 
pediátrica. Esses objectivos devem ser 
alcançados sem que se submetam as crianças 
a ensaios clínicos desnecessários e sem 
atrasar a autorização de medicamentos para 
outros grupos da população.

(4) O presente regulamento tem por 
objectivo facilitar o desenvolvimento e a 
acessibilidade de medicamentos para uso 
pediátrico, bem como garantir que os 
medicamentos utilizados no tratamento da 
população em idade pediátrica têm elevada 
qualidade, são objecto, se necessário, de 
uma investigação que tem em conta 
princípios éticos e estão adequadamente 
autorizados para uso pediátrico, e melhorar a 
informação disponível sobre o uso de 
medicamentos nos diferentes grupos da 
população em idade pediátrica. Esses 
objectivos devem ser alcançados sem que se 
submetam as crianças a ensaios clínicos 
desnecessários e sem atrasar a autorização 
de medicamentos para outros grupos etários 
da população.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 29
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) Na sequência de consultas com a 
Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
deve adoptar e actualizar periodicamente 
um inventário das necessidades 
terapêuticas da população em idade 
pediátrica. O inventário deve identificar os 
medicamentos para uso pediátrico 
existentes e sublinhar as necessidades 
terapêuticas da população em idade 
pediátrica, bem como as prioridades em 
matéria de investigação e desenvolvimento. 
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Desta forma, as empresas poderão 
identificar com facilidade as oportunidades 
de desenvolvimento comercial, o Comité 
Pediátrico poderá determinar melhor a 
necessidade de dispor de medicamentos e 
de estudos ao avaliar os projectos de planos 
de investigação pediátrica, as isenções e os 
diferimentos, e os profissionais da saúde e 
os doentes disporão de uma fonte de 
informação na qual se poderão apoiar para 
escolher os medicamentos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração retoma o considerando 29, pois considera-se que o mesmo, dada a 
importância das suas disposições, deve figurar entre os primeiros considerandos desta 
proposta legislativa.

É uma alteração coerente com as alterações ao capítulo 2 bis e artigos 2 bis a quinquies.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 30
CONSIDERANDO 5

(5) Mesmo tendo em conta que qualquer 
regulamentação relativa aos medicamentos 
deve ter por principal objectivo a protecção 
da saúde pública, este objectivo deve 
concretizar-se de forma a não impedir a livre 
circulação de medicamentos na 
Comunidade. As diferenças entre as 
disposições nacionais, legislativas, 
regulamentares e administrativas em matéria 
de medicamentos tendem a colocar 
obstáculos ao comércio intracomunitário e, 
por conseguinte, a afectar directamente o 
funcionamento do mercado interno. 
Qualquer medida que vise o 
desenvolvimento e a autorização de 
medicamentos para uso pediátrico funda-se, 
por conseguinte, na necessidade de prevenir 
ou eliminar esses obstáculos. O artigo 95.º 
do Tratado é, por conseguinte, o fundamento 

(5) Mesmo tendo em conta que qualquer 
regulamentação relativa aos medicamentos 
deve ter por principal objectivo a protecção 
da saúde pública, este objectivo deve 
concretizar-se de forma a não impedir a livre 
circulação de medicamentos seguros na 
Comunidade. As diferenças entre as 
disposições nacionais, legislativas, 
regulamentares e administrativas em matéria 
de medicamentos tendem a colocar 
obstáculos ao comércio intracomunitário e, 
por conseguinte, a afectar directamente o 
funcionamento do mercado interno. 
Qualquer medida que vise o 
desenvolvimento e a autorização de 
medicamentos para uso pediátrico funda-se, 
por conseguinte, na necessidade de prevenir 
ou eliminar esses obstáculos. O artigo 95.º 
do Tratado é, por conseguinte, o fundamento 
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jurídico adequado. jurídico adequado.

Or. en

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 31
CONSIDERANDO 6 

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas e incentivos revela-se 
necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 
obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas e incentivos revela-se 
necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 
obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão e a natureza 
específica das diversas formas paralelas de 
protecção dos medicamentos. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

Or. en

Os medicamentos são protegidos por uma patente e por um certificado complementar de 
protecção, bem como por uma protecção regulamentar de dados. A patente, o certificado 
complementar de protecção e a protecção regulamentar de dados não são cumulativas, mas, 
ao invés, paralelas. Na maior parte dos casos, mas não em todos, o direito do certificado 
complementar de protecção expira após a protecção regulamentar de dados. Contudo, há 
casos em que não existe qualquer direito ao certificado complementar de protecção, mas 
apenas uma patente, ou em que a protecção regulamentar de dados é a última a expirar. 
Para ser inteiramente eficaz, o incentivo proposto no domínio pediátrico deverá consistir 
numa prorrogação de todas as protecções existentes da propriedade intelectual para um 
dado produto, a fim de contemplar os casos supramencionados. Por conseguinte, é criado um 
direito específico, o certificado de prorrogação para uso pediátrico, que funciona 
exactamente na mesma base que os direitos "tradicionais" do certificado complementar de 
protecção. Para os medicamentos que não são protegidos por uma patente ou por um 
certificado complementar de protecção, o único incentivo assumirá a forma de uma 
prorrogação da protecção regulamentar de dados. A prorrogação de todas as formas de 



AM\568363PT.doc 5/161 PE 357.553v02-00

PT

protecção existentes não representa uma duplicação da protecção, mas apenas uma 
protecção paralela, e é necessária para que o regulamento relativo a medicamentos para uso 
pediátrico seja inteiramente eficaz: de outro modo, demasiados medicamentos estariam 
excluídos do benefício do incentivo pediátrico.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 32
CONSIDERANDO 6

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas e incentivos revela-se 
necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 
obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas e incentivos revela-se 
necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 
obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão e a natureza 
específica das diversas formas paralelas de 
protecção dos medicamentos. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 36º.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 33
CONSIDERANDO 6

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas e incentivos revela-se 
necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 

(6) A criação de um sistema de obrigações, 
recompensas proporcionadas e incentivos 
revela-se necessária para atingir os referidos 
objectivos. A natureza exacta das 
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obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

obrigações, das recompensas e dos 
incentivos deve ter em conta o estatuto de 
cada medicamento em questão. O presente 
regulamento aplicar-se-á a todos os 
medicamentos de que a população em idade 
pediátrica possa necessitar, pelo que o seu 
âmbito de aplicação deve abranger os 
medicamentos em fase de desenvolvimento 
e ainda sem autorização, os medicamentos 
autorizados ainda protegidos por direitos de 
propriedade intelectual e os medicamentos 
autorizados que já não estejam protegidos 
por direitos de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 34
CONSIDERANDO 7

(7) A preocupação de realizar ensaios com a 
população em idade pediátrica deve ser 
contrabalançada pelo dilema ético de 
administrar medicamentos a uma população 
junto da qual eles não foram testados. O 
risco para a saúde pública de administrar à 
população em idade pediátrica 
medicamentos não submetidos a ensaios 
pode ser devidamente controlado através do 
estudo de medicamentos pediátricos, os 
quais deverão ser cuidadosamente 
controlados e monitorizados com base nas 
normas específicas de protecção das crianças 
que participam em ensaios clínicos na 
Comunidade previstas na Directiva 
2001/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à aplicação 
de boas práticas clínicas na conclusão dos 
ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano.

(7) A preocupação de realizar ensaios com a 
população em idade pediátrica deve ser 
contrabalançada pelo dilema ético de 
administrar medicamentos a uma população 
junto da qual eles não foram testados de 
forma apropriada. O risco para a saúde 
pública de administrar à população em idade 
pediátrica medicamentos não submetidos a 
ensaios pode ser devidamente controlado 
através do estudo de medicamentos 
pediátricos, os quais deverão ser 
cuidadosamente controlados e monitorizados 
com base nas normas específicas de 
protecção das crianças que participam em 
ensaios clínicos na Comunidade previstas na 
Directiva 2001/20/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 
2001, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à aplicação de boas práticas 
clínicas na conclusão dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano.
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Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 35
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 científica e ética 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.

Or. en
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 36
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, 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 com vista ao desenvolvimento de 
medicamentos específicos que representem 
uma vantagem terapêutica significativa em 
relação aos tratamentos existentes para os 
doentes em idade pediátrica, 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.

Or. en

Justificação

Ligada à alteração dos mesmos autores ao nº 1 do artigo 36º.
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Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 37
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, 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 assegurar que a 
realização de estudos com crianças 
comporte potenciais benefícios terapêuticos 
consideráveis para os doentes em idade 
pediátrica envolvidos nesses estudos. Os 
benefícios potenciais devem ser ponderados 
em relação aos riscos a curto e longo prazo 
da participação nos estudos clínicos, com 
vista a evitar estudos desnecessários. O 
Comité Pediátrico 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.

Or. en
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Justificação

Há que evitar estudos desnecessários em crianças e expressar preocupação quanto aos 
potenciais efeitos a longo prazo de determinadas medicações no crescimento e 
desenvolvimento dos doentes em idade pediátrica.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 38
CONSIDERANDO 9

(9) Devem estabelecer-se procedimentos que 
permitam à Agência aprovar e alterar um 
plano de investigação pediátrica, documento 
este em que se basearão a preparação e a 
autorização dos medicamentos para uso 
pediátrico. O plano de investigação 
pediátrica deve incluir informação 
pormenorizada sobre o calendário e as 
medidas propostas para demonstrar a 
qualidade, a segurança e a eficácia do 
medicamento para a população em idade 
pediátrica. Tendo em conta que esta 
população é, de facto, composta por diversos 
subgrupos, o plano de investigação 
pediátrica deve especificar quais os 
subgrupos que devem ser estudados, bem 
como a forma e o prazo de realização desse 
estudo.

(9) Devem estabelecer-se procedimentos que 
permitam à Agência aprovar e alterar um 
plano de investigação pediátrica, documento 
este em que se basearão a preparação e a 
autorização dos medicamentos para uso 
pediátrico. O plano de investigação 
pediátrica deve incluir informação 
pormenorizada sobre o calendário e as 
medidas propostas para demonstrar a 
qualidade, a segurança e a eficácia, bem 
como os benefícios terapêuticos 
significativos do medicamento para a 
população em idade pediátrica. Tendo em 
conta que esta população é, de facto, 
composta por diversos subgrupos, o plano de 
investigação pediátrica deve especificar 
quais os subgrupos que devem ser 
estudados, bem como a forma e o prazo de 
realização desse estudo.

Or. en

Justificação

Coerência com o disposto no artigo 12º.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 39
CONSIDERANDO 10

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 
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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.

garantir que a preparação de medicamentos 
para eventual 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, na medida do possível, antes 
da apresentação dos pedidos de autorização 
de introdução no mercado.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 40
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.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 17º.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 41
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 o mais precoce 
possível da preparação do medicamento.

Or. de

Justificação

O plano de investigação pediátrica e o pedido de aprovação devem ser apresentados, no 
mínimo, após a conclusão dos estudos farmacocinéticos realizados em adultos, tal como 
estabelecido no ponto 5.2.3. da Parte II do Anexo I da Directiva 2001/83/CE.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 42
CONSIDERANDO 11

(11) No que diz respeito aos medicamentos 
novos e aos medicamentos autorizados 
protegidos por patentes ou por certificados 
complementares de protecção, é necessário 
exigir a apresentação do resultado dos 
estudos realizados em crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado, a fim de verificar se o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado, ou os pedidos relativos a uma nova 
indicação, uma nova forma farmacêutica ou 
uma nova via de administração estão ou não 
em conformidade com a lei. O plano de 
investigação pediátrica deve constituir o 
documento de referência em relação ao qual 

(11) No que diz respeito aos medicamentos 
novos e aos medicamentos autorizados 
protegidos por patentes ou por certificados 
complementares de protecção, é necessário 
exigir a apresentação do resultado disponível
dos estudos realizados em crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado que estejam concluídos 
à data da apresentação do pedido de 
autorização de introdução no mercado, ou os 
pedidos relativos a uma nova indicação, uma 
nova forma farmacêutica ou uma nova via 
de administração. O plano de investigação 
pediátrica deve constituir o documento de 
referência em relação ao qual se determinará 
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se determinará o cumprimento da referida 
exigência. Todavia, essa exigência não deve 
aplicar-se com relação a genéricos, 
medicamentos biológicos semelhantes e 
medicamentos autorizados em virtude de um 
uso médico bem determinado, bem como a 
medicamentos homeopáticos e 
medicamentos tradicionais à base de plantas 
autorizados nos termos do processo de 
registo simplificado previsto na Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano.

o cumprimento da referida exigência. 
Todavia, essa exigência não deve aplicar-se 
com relação a genéricos, medicamentos 
biológicos semelhantes e medicamentos 
autorizados em virtude de um uso médico 
bem determinado, bem como a 
medicamentos homeopáticos e 
medicamentos tradicionais à base de plantas 
autorizados nos termos do processo de 
registo simplificado previsto na Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano.

Or. en

Justificação

O princípio de exigir a apresentação de todos os resultados pediátricos juntamente com os 
resultados relativos aos adultos é contrário às actuais normas científicas e éticas. Tal pode 
levar a investigações prematuras ou injustificadas em crianças e atrasar a introdução de 
novos medicamentos para adultos. O recrutamento de crianças nos protocolos pediátricos é 
com frequência muito lento e difícil e os estudos podem demorar mais tempo do que o 
previsto.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 43
CONSIDERANDO 11

(11) No que diz respeito aos medicamentos 
novos e aos medicamentos autorizados 
protegidos por patentes ou por certificados 
complementares de protecção, é necessário 
exigir a apresentação do resultado dos 
estudos realizados em crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado, a fim de verificar se o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado, ou os pedidos relativos a uma nova 
indicação, uma nova forma farmacêutica ou 
uma nova via de administração estão ou não 
em conformidade com a lei. O plano de 
investigação pediátrica deve constituir o 
documento de referência em relação ao qual 

(11) No que diz respeito aos medicamentos 
novos e aos medicamentos autorizados 
protegidos por patentes ou por certificados 
complementares de protecção, é necessário 
exigir a apresentação do resultado disponível
dos estudos realizados em crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado que estejam concluídos 
à data da apresentação do pedido de 
autorização de introdução no mercado, ou os 
pedidos relativos a uma nova indicação, uma 
nova forma farmacêutica ou uma nova via 
de administração. O plano de investigação 
pediátrica deve constituir o documento de 
referência em relação ao qual se determinará 
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se determinará o cumprimento da referida 
exigência. Todavia, essa exigência não deve 
aplicar-se com relação a genéricos, 
medicamentos biológicos semelhantes e 
medicamentos autorizados em virtude de um 
uso médico bem determinado, bem como a 
medicamentos homeopáticos e 
medicamentos tradicionais à base de plantas 
autorizados nos termos do processo de 
registo simplificado previsto na Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano.

o cumprimento da referida exigência. 
Todavia, essa exigência não deve aplicar-se 
com relação a genéricos, medicamentos 
biológicos semelhantes e medicamentos 
autorizados em virtude de um uso médico 
bem determinado, bem como a 
medicamentos homeopáticos e 
medicamentos tradicionais à base de plantas 
autorizados nos termos do processo de 
registo simplificado previsto na Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 8º.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 44
CONSIDERANDO 12

(12) A fim de garantir que a investigação 
com crianças seja realizada apenas para dar 
resposta às suas necessidades terapêuticas, 
devem criar-se procedimentos que permitam 
à Agência dispensar daquela exigência 
medicamentos específicos ou classes ou 
partes de classes de medicamentos. A lista 
de isenções será em seguida publicada pela 
Agência. Tendo em conta a evolução dos 
conhecimentos no domínio da ciência e da 
medicina, convém prever a possibilidade de 
alteração das listas de isenções. Todavia, em 
caso de revogação de uma isenção, a referida 
exigência não deve aplicar-se durante um 
determinado período, para que se possa 
aprovar um plano de investigação pediátrica 
e se iniciem estudos com crianças antes do 
pedido de autorização de introdução no 
mercado.

(12) A fim de garantir que a investigação 
com crianças seja realizada apenas para dar 
resposta às suas necessidades terapêuticas 
absolutas, é necessário criar procedimentos 
que permitam à Agência dispensar de tal
exigência medicamentos específicos ou 
classes ou partes de classes de 
medicamentos. Todas as isenções serão
publicadas pela Agência com a maior 
brevidade. Tendo em conta a evolução dos 
conhecimentos no domínio da ciência e da 
medicina, convém prever a possibilidade de 
alteração das listas de isenções. Todavia, em 
caso de revogação de uma isenção, a referida 
exigência não deve aplicar-se durante um 
determinado período de curta duração, para 
que se possa aprovar um plano de 
investigação pediátrica e se iniciem estudos 
com crianças antes do pedido de autorização 
de introdução no mercado.
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Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 45
CONSIDERANDO 13

(13) Em determinados casos, a Agência deve
adiar o início ou a conclusão de algumas ou 
de todas as medidas constantes de um plano 
de investigação pediátrica, no intuito de 
garantir que a investigação só se realize 
quando estiverem reunidas as condições 
éticas e de segurança requeridas, e que a 
necessidade de estudar dados relativos à 
população em idade pediátrica não impede 
ou atrasa a autorização de medicamentos 
destinados a outros grupos da população.

(13) Em determinados casos, a Agência  
adia o início ou a conclusão de algumas ou 
de todas as medidas constantes de um plano 
de investigação pediátrica, no intuito de 
garantir que a investigação só se realize 
quando estiverem reunidas as condições 
éticas e de segurança requeridas, e que a 
necessidade de estudar dados relativos à 
população em idade pediátrica não impede 
ou atrasa a autorização de medicamentos 
destinados a outros grupos da população.

Or. el

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 46
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)

(14 bis) A Comissão deverá apoiar a 
instituição de um programa de estudos -
Investigação Sobre Medicamentos para as 
Crianças da Europa - destinado a promover 
estudos sobre o uso pediátrico dos 
medicamentos não protegidos por patentes 
ou por um certificado complementar de 
protecção.

Or. en

Justificação

Tal contribuiria para garantir a segurança da saúde das crianças quando estas são 
submetidas a um tratamento médico com medicamentos não protegidos por patentes ou por 
um certificado complementar de protecção.
Ligada à alteração ao artigo 39° bis (novo).
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Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 47
CONSIDERANDO 18

(18) Para criar incentivos para 
medicamentos autorizados que já não 
estejam protegidos por direitos de 
propriedade intelectual, é necessário 
estabelecer um novo tipo de autorização de 
introdução no mercado: a autorização de 
introdução no mercado para uso pediátrico. 
A autorização de introdução no mercado 
para uso pediátrico deve ser concedida 
através dos procedimentos de autorização de 
introdução no mercado em vigor, mas 
aplicar-se, em concreto, aos medicamentos 
preparados exclusivamente para 
administração à população em idade 
pediátrica. Importa permitir que a 
denominação do medicamento ao qual tenha 
sido concedida uma autorização de 
introdução no mercado para uso pediátrico 
utilize a designação comercial do 
medicamento correspondente autorizado 
para uso em adultos, para que se possa, em 
simultâneo, tirar partido do reconhecimento 
da sua marca e usufruir da exclusividade dos 
dados inerente a uma nova autorização de 
introdução no mercado.

(18) Para criar incentivos para 
medicamentos autorizados que já não 
estejam protegidos por direitos de 
propriedade intelectual, é necessário 
estabelecer um novo tipo de autorização de 
introdução no mercado: a autorização de 
introdução no mercado para uso pediátrico. 
A autorização de introdução no mercado 
para uso pediátrico deve ser concedida 
através dos procedimentos de autorização de 
introdução no mercado em vigor, mas 
aplicar-se, em concreto, aos medicamentos 
preparados exclusivamente para 
administração à população em idade 
pediátrica. Importa permitir que a 
denominação do medicamento ao qual tenha 
sido concedida uma autorização de 
introdução no mercado para uso pediátrico 
utilize a designação comercial do 
medicamento correspondente autorizado 
para uso em adultos, para que se possa, em 
simultâneo, tirar partido do reconhecimento 
da sua marca e usufruir da exclusividade dos 
dados inerente a uma nova autorização de 
introdução no mercado. A exclusividade dos 
dados aplicável em matéria de autorização 
de colocação no mercado dos 
medicamentos para adultos não é afectada.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 48
CONSIDERANDO 21

(21) Quando um plano de investigação 
pediátrica tenha dado origem à autorização 
de uma indicação pediátrica de um 

(21) Quando um plano de investigação 
pediátrica tenha dado origem à autorização 
de uma indicação pediátrica de um 
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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.

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 seis 
meses 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.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento destina-se a incentivar o desenvolvimento de medicamentos que 
respondam a necessidades médicas das crianças que anteriormente não eram satisfeitas. Por 
conseguinte, afigura-se contraproducente conceder às empresas dois anos para introduzirem 
no mercado um medicamento a partir do momento em que lhe tenha sido concedida 
autorização de indicação pediátrica.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 49
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 um ano
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. Em 
circunstâncias excepcionais, a autoridade 
competente pode conceder uma derrogação 
devidamente fundamentada a este prazo.

Or. en
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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 50
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 um ano 
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.

Or. de

Justificação

É imperativo melhorar a segurança dos medicamentos para crianças. Por conseguinte, o 
prazo deveria limitar-se a apenas um ano.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 51
CONSIDERANDO 23

(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 

(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 
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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.

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 à 
Agência e após a sua autorização, aplique 
um sistema de gestão do risco e/ou que 
realize estudos específicos de 
pós-comercialização.

Or. el

Justificação

É necessário um mecanismo de controlo que garanta a protecção dos pacientes.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 52
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto tiver sido submetido a autorização 
em todos os Estados-Membros nos termos 
do disposto na Directiva 2004/27/CE e tiver 
obtido a autorização de colocação no 
mercado em pelo menos 15 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

Or. el
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Justificação

É importante promover a autorização de novos medicamentos e não impedir o progresso bem 
como a colocação no mercado de medicamentos que foram autorizados em pelo menos 15 
Estados-Membros, isto é, mais do que a maioria dos Estados-Membros da União.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 53
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação,
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá num certificado 
de prorrogação para uso pediátrico por seis 
meses, semelhante ao certificado 
complementar de protecção criado pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92, ou numa 
prorrogação, por seis meses, dos períodos 
de protecção dos dados e do mercado, em 
conformidade com o disposto no artigo 10° 
da Directiva 2001/83/CE e no n° 11 do 
artigo 14° do Regulamento (CE) n.° 
726/2004.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 36º.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 54
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos (24) No que diz respeito aos medicamentos 
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abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação,
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá num certificado 
de prorrogação para uso pediátrico por doze 
meses, semelhante ao certificado 
complementar de protecção criado pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92, ou numa 
prorrogação, por seis meses, dos períodos 
de protecção dos dados e do mercado, em 
conformidade com o disposto no artigo 10° 
da Directiva 2001/83/CE e no n° 11 do 
artigo 14° do Regulamento (CE) n.° 
726/2004.

Or. en

Justificação

Os medicamentos são protegidos por uma patente e por um certificado complementar de 
protecção, bem como por uma protecção regulamentar de dados. A patente, o certificado 
complementar de protecção e a protecção regulamentar de dados não são cumulativas, mas, 
ao invés, paralelas. Na maior parte dos casos, mas não em todos, o direito do certificado 
complementar de protecção expira após a protecção regulamentar de dados. Contudo, há 
casos em que não existe qualquer direito ao certificado complementar de protecção, mas 
apenas uma patente, ou em que a protecção regulamentar de dados é a última a expirar. 
Para ser inteiramente eficaz, o incentivo proposto no domínio pediátrico deverá consistir 
numa prorrogação de todas as protecções existentes da propriedade intelectual para um 
dado produto, a fim de contemplar os casos supramencionados. Por conseguinte, é criado um 
direito específico, o certificado de prorrogação para uso pediátrico, que funciona 
exactamente na mesma base que os direitos "tradicionais" do certificado complementar de 
protecção. Para os medicamentos que não são protegidos por uma patente ou por um 
certificado complementar de protecção, o único incentivo assumirá a forma de uma 
prorrogação da protecção regulamentar de dados. A prorrogação de todas as formas de 
protecção existentes não representa uma duplicação da protecção, mas apenas uma 
protecção paralela, e é necessária para que o regulamento relativo a medicamentos para uso 
pediátrico seja inteiramente eficaz: de outro modo, demasiados medicamentos estariam 
excluídos do benefício do incentivo pediátrico.

Um período de 12 meses em lugar dos seis meses propostos enviaria uma mensagem mais 
forte de apoio a uma I&D pediátrica europeia competitiva, tendo em conta as circunstâncias 
particulares do ambiente europeu. Esse período de incentivo de 12 meses permitiria também 
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que a UE colmatasse os atrasos na adopção de medidas relativas aos medicamentos 
pediátricos. Tal estaria em conformidade com os compromissos da UE no âmbito da agenda 
da competitividade de Lisboa e Barcelona, aumentando simultaneamente o desenvolvimento 
de melhores medicamentos para as crianças da Europa.

Alteração apresentada por Thomas Ilmer

Alteração 55
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por cinco meses, com possibilidade de 
prorrogação adicional por cinco meses, do 
certificado complementar de protecção 
criado pelo Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão Europeia de uma prorrogação, por seis meses, do certificado 
complementar de protecção ("supplementary protection certificate") é excessiva. A 
prorrogação fixa, por cinco meses, do certificado complementar de protecção seria suficiente 
para atrasar a concorrência dos genéricos e para gerar volumes de vendas susceptíveis de 
compensar os custos dos ensaios clínicos pediátricos. No entanto, os produtos que geram 
volumes de vendas anuais baixos (inferiores a 100 milhões de euros, de acordo com as 
estatísticas do IMS relativas à Europa) deveriam beneficiar manifestamente de uma 
prorrogação por dez meses.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 56
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos (24) No que diz respeito aos medicamentos 
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abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas e se a 
informação pertinente sobre o resultado dos 
estudos tiver sido incluída na informação 
disponível sobre o medicamento, será 
concedida uma recompensa que consistirá na 
prorrogação, por seis meses, do certificado 
complementar de protecção criado pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

Or. en

Justificação

Algumas patologias são frequentes em apenas alguns Estados-Membros. Nestes casos, seria 
ilógico exigir que um produto seja autorizado em todos os Estados-Membros, pelo que a 
prorrogação deverá aplicar-se aos Estados em que o produto está autorizado.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 57
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas e a 
investigação efectuada no âmbito do plano 
de investigação pediátrica aprovado tiver 
incluído investigação clínica, se o produto 
estiver autorizado em todos os Estados-
Membros e se a informação pertinente sobre 
o resultado dos estudos tiver sido incluída na 
informação disponível sobre o medicamento, 
será concedida uma recompensa que 
consistirá na prorrogação, por seis meses, do 
certificado complementar de protecção 
criado pelo Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

Or. en
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Justificação

Se se pretende que o sector privado seja recompensado pelo seu investimento no 
desenvolvimento de medicamentos pediátricos, as recompensas deverão ser concedidas 
apenas quando tenham sido efectuados investimentos significativos, como por exemplo no 
caso da investigação clínica. Se a recompensa for concedida a todos os estudos pediátricos, 
poderá ter efeitos perversos, com as empresas a procurar principalmente indicações 
pediátricas para os medicamentos mais vendidos e não para os medicamentos que são 
realmente necessários para as crianças.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 58
CONSIDERANDO 24

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa que consistirá na prorrogação, 
por seis meses, do certificado complementar 
de protecção criado pelo Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92

(24) No que diz respeito aos medicamentos 
abrangidos pela exigência de apresentação 
de dados pediátricos, se todas as medidas 
incluídas no plano de investigação pediátrica 
aprovado tiverem sido cumpridas, se o 
produto estiver autorizado em todos os 
Estados-Membros e se a informação 
pertinente sobre o resultado dos estudos tiver 
sido incluída na informação disponível sobre 
o medicamento, será concedida uma 
recompensa, em certas condições, que 
consistirá na prorrogação, por seis meses no 
máximo, do certificado complementar de 
protecção criado pelo Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração ao nº 1 do artigo 36º.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 59
CONSIDERANDO 25

(25) Uma vez que a recompensa se concede 
por realizar estudos com crianças e não por 
demonstrar a segurança e a eficácia do 

(25) Uma vez que a recompensa se concede 
por realizar estudos bem sucedidos com 
crianças, deve proceder-se à sua concessão 
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medicamento junto das crianças, deve 
proceder-se à sua concessão mesmo nos 
casos em que a indicação pediátrica não seja 
autorizada. Todavia, a fim de melhorar a 
informação disponível sobre o uso de 
medicamentos nos grupos da população em 
idade pediátrica, convém incluir os dados 
pertinentes a esse respeito nas informações 
relativas ao medicamento autorizado.

apenas nos casos em que conduza à 
autorização de uma indicação pediátrica. A 
fim de melhorar a informação disponível 
sobre o uso de medicamentos nos grupos da 
população em idade pediátrica, convém 
incluir os dados pertinentes a esse respeito 
nas informações relativas ao medicamento 
autorizado.

Or. en

Justificação

Se se pretende que o sector privado seja recompensado pelo seu investimento no 
desenvolvimento de medicamentos pediátricos, as recompensas deverão ser concedidas 
apenas quando tenham sido efectuados investimentos significativos, como por exemplo no 
caso da investigação clínica. Se a recompensa for concedida a todos os estudos pediátricos, 
poderá ter efeitos perversos, com as empresas a procurar principalmente indicações 
pediátricas para os medicamentos mais vendidos e não para os medicamentos que são 
realmente necessários para as crianças.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 60
CONSIDERANDO 26

(26) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
141/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 1999, 
relativo aos medicamentos órfãos, os 
medicamentos que sejam designados 
medicamentos órfãos beneficiam de um 
período de exclusividade de comercialização 
de dez anos aquando da concessão de uma 
autorização de introdução no mercado com a 
indicação órfã. Dado que, com frequência, 
estes medicamentos não estão protegidos por 
patentes, a recompensa sob a forma de uma 
extensão no tempo do certificado 
complementar de protecção não é aplicável. 
Se estiverem protegidos por patentes, a 
referida extensão constituirá um duplo 
incentivo. Por conseguinte, no que diz 
respeito aos medicamentos órfãos, em vez 
de uma extensão no tempo do certificado 

(26) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
141/2000 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 1999, 
relativo aos medicamentos órfãos, os 
medicamentos que sejam designados 
medicamentos órfãos beneficiam de um 
período de exclusividade de comercialização 
de dez anos aquando da concessão de uma 
autorização de introdução no mercado com a 
indicação órfã. Dado que, com frequência, 
estes medicamentos não estão protegidos por 
patentes, a recompensa sob a forma de uma 
extensão no tempo do certificado 
complementar de protecção não é aplicável. 
Se estiverem protegidos por patentes, a 
referida extensão constituirá um duplo 
incentivo. Por conseguinte, no que diz 
respeito aos medicamentos órfãos, em vez 
de uma extensão no tempo do certificado 
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complementar de protecção, o período de 
dez anos de exclusividade comercial do 
medicamento órfão deve ser alargado a doze 
anos se as exigências relativas à 
apresentação dos dados sobre o uso 
pediátrico forem integralmente cumpridas.

complementar de protecção, o período de 
dez anos de exclusividade comercial do 
medicamento órfão deve ser alargado a dez 
anos e seis meses se as exigências relativas à 
apresentação dos dados sobre o uso 
pediátrico forem integralmente cumpridas.

Or. en

Justificação

A exclusividade de comercialização de 10 anos de que beneficiam os medicamentos órfãos na 
Europa já é a mais longa do mundo. Os incentivos concedidos para indicações pediátricas 
são frequentemente redundantes, uma vez que muitos medicamentos órfãos se destinam a 
doenças metabólicas que começam na infância. Além disso, os medicamentos órfãos são 
muito caros e frequentemente muito rentáveis. Por conseguinte, a prorrogação da 
exclusividade de mercado deverá ser reduzida a seis meses.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 61
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 
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.

(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 
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. Os estudos com crianças já 
realizados em países terceiros não deverão 
ser repetidos. Contudo, se for inevitável, 
deverão ser possíveis estudos de controlo. 

Or. en

Justificação

Há que evitar estudos desnecessários com crianças e, por conseguinte, os estudos com 
doentes pediátricos já realizados em países terceiros não deverão ser repetidos.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 62
CONSIDERANDO 29

(29) Na sequência de consultas com a 
Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
deve adoptar e actualizar periodicamente um 
inventário das necessidades terapêuticas da 
população em idade pediátrica. O inventário 
deve identificar os medicamentos para uso 
pediátrico existentes e sublinhar as 
necessidades terapêuticas da população em 
idade pediátrica, bem como as prioridades 
em matéria de investigação e 
desenvolvimento. Desta forma, as empresas 
poderão identificar com facilidade as 
oportunidades de desenvolvimento 
comercial, o Comité Pediátrico poderá 
determinar melhor a necessidade de dispor 
de medicamentos e de estudos ao avaliar os 
projectos de planos de investigação 
pediátrica, as isenções e os diferimentos, e 
os profissionais da saúde e os doentes 
disporão de uma fonte de informação na 
qual se poderão apoiar para escolher os 
medicamentos.

(29) Na sequência de consultas com a 
Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
deve adoptar e actualizar periodicamente um 
inventário das necessidades terapêuticas da 
população em idade pediátrica. O inventário 
deve identificar os medicamentos para uso 
pediátrico existentes e sublinhar as 
necessidades terapêuticas da população em 
idade pediátrica, bem como as prioridades 
em matéria de investigação e 
desenvolvimento. Desta forma, as empresas 
poderão identificar com facilidade as 
oportunidades de desenvolvimento 
comercial, o Comité Pediátrico poderá 
determinar melhor a necessidade de dispor 
de medicamentos e de estudos ao avaliar os 
projectos de planos de investigação 
pediátrica, as isenções e os diferimentos, e 
os profissionais da saúde e os doentes 
disporão de uma fonte de informação 
credível na qual se poderão apoiar para 
escolher os medicamentos.

Or. el

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 63
CONSIDERANDO 30

(30) Os ensaios clínicos realizados junto da 
população em idade pediátrica poderão 
exigir conhecimentos especializados, uma 
metodologia específica e, em determinados 
casos, instalações próprias, devendo ser 
realizados por investigadores com formação 
específica. Uma rede que reúna as iniciativas 
nacionais e europeias e os centros de estudo 
existentes, a fim de gerar as competências 

(30) Os ensaios clínicos realizados junto da 
população em idade pediátrica poderão 
exigir conhecimentos especializados, uma 
metodologia específica e, em determinados 
casos, instalações próprias, devendo ser 
realizados por investigadores com formação 
específica. Uma rede que reúna as iniciativas 
nacionais e europeias e os centros de estudo 
existentes e tenha em conta os dados 
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necessárias a nível europeu, facilitaria a 
cooperação e evitaria a duplicação de 
estudos. Tal rede contribuiria para os 
trabalhos de reforço dos alicerces do espaço 
europeu da investigação no contexto dos 
programas-quadro comunitários de acções 
de investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de demonstração, traria 
benefícios à população em idade pediátrica e 
constituiria uma fonte de informação e 
experiência para a indústria.

internacionais, a fim de gerar as 
competências necessárias a nível europeu, 
facilitaria a cooperação e evitaria a 
duplicação de estudos. Tal rede contribuiria 
para os trabalhos de reforço dos alicerces do 
espaço europeu da investigação no contexto 
dos programas-quadro comunitários de 
acções de investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de demonstração, traria 
benefícios à população em idade pediátrica e 
constituiria uma fonte de informação e 
experiência para a indústria. 

Or. el

Justificação

É indispensável dispor da maior base de dados possível e estar ao corrente dos estudos 
realizados a nível internacional.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 64
ARTIGO 1

O presente regulamento estabelece as regras 
relativas ao desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano, a fim de 
dar resposta às necessidades terapêuticas 
específicas da população em idade pediátrica 
sem submeter as crianças a ensaios clínicos 
desnecessários e em conformidade com o 
disposto na Directiva 2001/20/CE.

O presente regulamento estabelece as regras 
relativas ao desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano, a fim de 
dar resposta às necessidades terapêuticas 
específicas da população em idade pediátrica 
sem submeter as crianças a ensaios clínicos 
desnecessários, em particular para os 
medicamentos já utilizados nos grupos de 
população em idade pediátrica atingidos 
por doenças congénitas raras, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
2001/20/CE.

Or. fr

Justificação

Esta alteração permitirá evitar o conflito com outras legislações e regulamentos já existentes, 
que já exigem dados clínicos para a população em idade pediátrica, em particular no que se 
refere aos produtos que já deram provas eficazes junto dos elementos dessa população 
atingidos por doenças congénitas raras, como é o caso dos hemofílicos.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 65
ARTIGO 1

O presente regulamento estabelece as regras 
relativas ao desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano, a fim de 
dar resposta às necessidades terapêuticas 
específicas da população em idade pediátrica 
sem submeter as crianças a ensaios clínicos 
desnecessários e em conformidade com o 
disposto na Directiva 2001/20/CE.

O presente regulamento estabelece as regras 
relativas ao desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano, a fim de 
dar resposta às necessidades terapêuticas 
específicas da população em idade pediátrica 
sem submeter as crianças a ensaios clínicos 
ou outros desnecessários e em 
conformidade com o disposto na Directiva 
2001/20/CE.

Or. el

Justificação

Os ensaios não são apenas clínicos mas também laboratoriais ou outros.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 66
ARTIGO 2, PONTO 1

(1) População em idade pediátrica: a 
população desde o nascimento até aos 18 
anos.

(1) População em idade pediátrica: a 
população desde o nascimento até aos 16 
anos.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 67
ARTIGO 2 BIS (novo)

Artigo 2º bis
Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais e necessários dos medicamentos 
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junto da população em idade pediátrica e 
fornecerão esses dados à Agência no prazo 
de um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
O Comité Pediátrico prestará 
aconselhamento sobre o conteúdo e o 
formato dos dados a recolher.

Or. en

Justificação

Pequenas alterações na expressão e na formulação, mas a diferença principal é o lugar onde 
o artigo será inserido. O objectivo principal do regulamento é promover o desenvolvimento 
de medicamentos destinados às "necessidades terapêuticas específicas da população em 
idade pediátrica", pelo que os artigos 41° a 43°, que tratam em parte desta condição prévia, 
devem ser transferidos do final do regulamento para os parágrafos de abertura.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 68
ARTIGO 2 BIS (novo)

Artigo 2º bis
Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis relativos a todas os tipos de uso 
actuais e necessários dos medicamentos 
junto da população em idade pediátrica e 
transmiti-los-ão à Agência no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
O Comité Pediátrico elaborará orientações 
sobre o conteúdo e a forma dos dados a 
recolher.

Or. fr

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 69
ARTIGO 2 TER (novo)

Artigo 2º ter
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1. Com base nos dados referidos no artigo 
2º bis e na sequência de consultas com a 
Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico 
elaborará um inventário de necessidades 
terapêuticas.
A Agência publicará o inventário no prazo 
de dois anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.
2. Com base no inventário referido no nº 1, 
o Comité Pediátrico determinará as 
prioridades entre as necessidades de 
investigação identificadas.

Or. en

Justificação

Pequenas alterações na expressão e na formulação, mas a diferença principal é o lugar onde 
o artigo será inserido. O objectivo principal do regulamento é promover o desenvolvimento 
de medicamentos destinados às "necessidades terapêuticas específicas da população em 
idade pediátrica", pelo que os artigos 41° a 43°, que tratam em parte desta condição prévia, 
devem ser transferidos do final do regulamento para os parágrafos de abertura.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 70
ARTIGO 2 TER (novo)

Artigo 2º ter
1. Com base nas informações referidas no 
artigo 2º bis, e após consulta da Comissão, 
dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, o Comité Pediátrico elaborará 
um inventário das necessidades 
terapêuticas.
A Agência publicará esse inventário no 
prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.
2. Com base no inventário referido no nº 1,
o Comité Pediátrico definirá as prioridades 
de investigação.
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Or. fr

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 71
ARTIGO 2 QUATER (novo)

Artigo 2º quater
1. Com o apoio científico do Comité 
Pediátrico, a Agência criará uma rede 
europeia de redes nacionais e europeias, 
especialistas nas diferentes patologias 
pediátricas, investigadores e centros 
existentes com conhecimentos e 
experiência específicos em matéria de 
realização de estudos na população em 
idade pediátrica.
2. A rede europeia terá, nomeadamente, 
por objectivo coordenar os estudos relativos 
aos medicamentos pediátricos, reunir as 
competências científicas e administrativas 
necessárias a nível europeu e evitar a 
duplicação de estudos.
A rede europeia esforçar-se-á igualmente 
por garantir que a utilização dos recursos 
disponíveis seja optimizada, nomeadamente 
mediante a verificação da viabilidade dos 
estudos propostos e da sua eficiência em 
termos dos custos humanos e financeiros, e 
assegurando-se de que os protocolos de 
estudo consigam obter respostas claras 
para questões clínicas importantes no prazo 
mais curto possível. 
3. No prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
o Conselho de Administração da Agência, 
mediante proposta do director executivo, 
após consulta da Comissão, dos Estados-
Membros e dos interessados directos, 
adoptará uma estratégia de aplicação 
destinada a estabelecer e gerir a rede 
europeia. A rede deve, se for o caso, ser 
compatível com os trabalhos de reforço dos 
alicerces do espaço europeu da 
investigação no contexto dos programas-
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quadro comunitários de acções de 
investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de demonstração.

Or. en

Justificação

Pequenas alterações na expressão e na formulação, mas a diferença principal é o lugar onde 
o artigo será inserido. O objectivo principal do regulamento é promover o desenvolvimento 
de medicamentos destinados às "necessidades terapêuticas específicas da população em 
idade pediátrica", pelo que os artigos 41° a 43°, que tratam em parte desta condição prévia, 
devem ser transferidos do final do regulamento para os parágrafos de abertura.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 72
ARTIGO 2 QUATER (novo)

Artigo 2º quater
No prazo de um ano após o início da 
aplicação do presente regulamento, os 
Estados-Membros criarão um programa 
europeu de investigação no domínio da 
pediatria destinado a financiar estudos 
sobre a utilização de medicamentos em 
pediatria, nomeadamente de medicamentos 
que não estejam protegidos por patentes ou 
por certificados complementares de 
protecção.
O programa tomará em consideração as 
prioridades referidas no nº 2 do artigo 2º 
ter.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 73
CAPÍTULO 1 BIS (novo)

Capítulo 1 bis
Identificação das necessidades.
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Artigo 1º
1. Os Estados-Membros recolherão os 
dados disponíveis sobre todos os tipos de 
uso actuais dos medicamentos e elaborarão 
um inventário das necessidades não 
cobertas na população em idade pediátrica. 
Os Estados-Membros fornecerão esses 
dados à Agência no prazo de um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
O Comité Pediátrico elaborará orientações 
sobre o conteúdo e a forma dos dados a 
recolher.

Artigo 2º
1. Com base nas informações referidas no 
artigo 2º bis, e após consulta da Comissão, 
dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, o Comité Pediátrico elaborará 
um inventário das necessidades 
terapêuticas.
A Agência publicará esse inventário no 
prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
e actualizá-lo-á regularmente, pelo menos 
uma vez por ano.
2. Com base no inventário referido no nº 1, 
o Comité Pediátrico definirá as prioridades 
de investigação.
3. A elaboração do inventário das 
necessidades terapêuticas terá em conta a 
prevalência da patologia na população em 
idade pediátrica, a gravidade da patologia a 
tratar, a disponibilidade e a adequação dos 
tratamentos alternativos para essa 
patologia junto da população em idade 
pediátrica, bem como a eficácia e o perfil 
das reacções adversas desses tratamentos e 
quaisquer questões de segurança 
específicas no domínio da pediatria.

Artigo 3º
1. Com o apoio científico do Comité 
Pediátrico, a Agência criará uma rede 
europeia de redes nacionais e europeias, 
investigadores e centros existentes com 
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conhecimentos e experiência específicos em 
matéria de realização de estudos na 
população em idade pediátrica.
2. A rede europeia terá, nomeadamente, 
por objectivo coordenar os estudos relativos 
aos medicamentos pediátricos, reunir as 
competências científicas e administrativas 
necessárias a nível europeu e evitar a 
duplicação de estudos e ensaios que 
envolvam crianças. Velará igualmente pela 
optimização dos meios: análise da 
exequibilidade dos estudos com um mínimo 
de custos (em termos humanos e 
financeiros) e da adequação dos protocolos 
para responder tão rápida e simplesmente 
quanto possível às questões clínicas que se 
coloquem.
3. No prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
o Conselho de Administração da Agência, 
mediante proposta do director executivo, 
após consulta da Comissão, dos 
Estados-Membros e dos interessados 
directos, adoptará uma estratégia de 
aplicação destinada a estabelecer e a 
assegurar o funcionamento da rede 
europeia. A rede deve, se for o caso, ser 
compatível com os trabalhos de reforço dos 
alicerces do espaço europeu da 
investigação no contexto dos 
programas-quadro comunitários de acções 
de investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de demonstração.

Artigo 4º
1. No prazo de um ano a contar da data de 
aplicação do presente regulamento, os 
Estados-Membros criarão um programa 
europeu de investigação no domínio da 
pediatria destinado a financiar estudos 
sobre a utilização de medicamentos neste 
domínio, nomeadamente dos medicamentos 
que não estejam protegidos por patentes ou 
por certificados complementares de 
protecção.
O programa tomará em consideração as 
prioridades referidas no nº 2 do artigo 2º 
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ter.

Or. fr

Justificação

O presente capítulo visa o desenvolvimento de medicamentos para uso humano destinados a 
responder às necessidades terapêuticas específicas da população em idade pediátrica, 
evitando ensaios desnecessários e incentivando as empresas farmacêuticas a responderem 
mais adequadamente a estas necessidades específicas.

Os artigos retomam, na sua essência, as disposições dos artigos 41º, 42º e 43º da proposta de 
regulamento, que visam o desenvolvimento de medicamentos para uso humano destinados a 
responder às necessidades terapêuticas específicas da população em idade pediátrica, 
evitando ensaios desnecessários e incentivando as empresas farmacêuticas a responderem 
mais adequadamente a estas necessidades específicas.

Para tal, os poderes públicos, tanto comunitários como nacionais, devem garantir que as 
necessidades são globalmente satisfeitas, independentemente do interesse manifestado pelas 
empresas farmacêuticas pelo mecanismo de incentivo. É igualmente oportuno fazer da 
identificação das necessidades terapêuticas no domínio da pediatria um objectivo primordial, 
o que permitirá também uma melhor definição dos planos de investigação e das suas 
prioridades.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 74
ARTIGO 3, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. É criado um Comité Pediátrico no quadro 
da Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) n.º 726/2004, 
a seguir denominada "a Agência".

1. O mais tardar seis meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, será
criado um Comité Pediátrico no quadro da 
Agência Europeia de Medicamentos criada 
pelo Regulamento (CE) n.º 726/2004, a 
seguir denominada "a Agência".

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de novos medicamentos não deve ser adiado. A Agência Europeia de 
Avaliação dos Medicamentos já não dispõe de especialização significativa no sector 
pediátrico. Por conseguinte, deverá ser possível dar início ao trabalho do Comité Pediátrico 
no prazo de seis meses.
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Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 75
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) doze pessoas nomeadas pela Comissão, 
depois de ouvido o Parlamento, com base 
num convite público à manifestação de 
interesse, a fim de representar os médicos 
pediatras, os médicos generalistas, os 
especialistas de farmacovigilância e de 
saúde pública, as associações de pais e os 
organismos de protecção social.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 76
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) dez pessoas nomeadas pela Comissão, 
depois de ouvido o Parlamento, com base 
num convite público à manifestação de 
interesse, a fim de representar os médicos 
pediatras, os médicos generalistas, os 
especialistas de farmacovigilância e de 
saúde pública, as associações de pais e os 
organismos de protecção social.

Or. fr

Justificação

É conveniente alargar a composição do Comité Pediátrico a diferentes intervenientes dos 
cuidados pediátricos, para que o Comité esteja apto a apreender a situação e as necessidades 
pediátricas na sua globalidade. É igualmente oportuno garantir que, em cada reunião, um 
número suficiente de pessoas possa tomar as decisões necessárias.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 77
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão c) seis pessoas nomeadas pela Comissão, 
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com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

após consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação de 
interesse, a fim de representar os médicos 
pediatras, os especialistas em 
farmacovigilância e os interesses das 
associações de saúde pública e de pais.

Or. en

Justificação

O Parlamento deve ser consultado sobre as outras seis pessoas a nomear. Em vez de 
representar as associações de doentes, que com frequência são amplamente financiadas por 
empresas farmacêuticas ou estão ligadas às mesmas, é mais apropriado que essas pessoas 
representem os interesses de especialistas em farmacovigilância, de associações de saúde 
pública e de pais, para além dos pediatras.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 78
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) cinco pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes. Uma 
sexta pessoa nomeada pela Comissão 
deverá ser membro do Comité dos 
Medicamentos Órfãos (COMP) da Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos.

Or. en

Justificação

As crianças também sofrem de doenças raras tratadas com medicamentos órfãos. A maioria 
(70%-80%) das doenças raras é de origem genética, o que significa que as crianças têm uma 
especial necessidade de tratamento – muitos medicamentos órfãos são ou precisam de ser 
desenvolvidos para indicações pediátricas. A nomeação pela Comissão Europeia de um 
membro do Comité especializado da AEAM para os medicamentos órfãos (COMP) fará com 
que o Comité Pediátrico esteja mais bem apetrechado para compreender e identificar as 
necessidades específicas das crianças que sofrem de doenças raras.
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Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 79
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras, outros 
médicos especializados no tratamento de 
crianças e os interesses das associações de 
doentes.

Or. de

Justificação

Importa conceder a possibilidade de tomar parte no Comité Pediátrico não só aos pediatras, 
mas também a outros médicos especializados no tratamento de crianças (médicos 
oncologistas, cardiologistas, etc.).

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 80
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras, os 
farmacêuticos e os interesses das 
associações de doentes.

Or. en

Justificação

Os farmacêuticos têm um conhecimento único no domínio farmacêutico devido à sua 
formação especializada que faz com que sejam peritos em medicamentos. Esse conhecimento 
farmacêutico especializado prestará um contributo essencial para as actividades do Comité 
Pediátrico. Além disso, os farmacêuticos desempenham um papel-chave no aconselhamento 
dos doentes e das pessoas que deles cuidam sobre a melhor utilização do tratamento médico 
e a sua fácil acessibilidade faz com que sejam os primeiros a quem os doentes se dirigem com 
questões ou problemas relacionados com a sua medicação. Por conseguinte, a inclusão de 
um farmacêutico no Comité Pediátrico assegurará uma mais ampla representação das partes 
interessadas.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 81
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os farmacêuticos, os médicos 
pediatras e os interesses das associações de 
doentes.

Or. el

Justificação

É importante que o Comité Pediátrico inclua um membro que represente os farmacêuticos. 
Dado que os farmacêuticos têm uma formação científica sobre os medicamentos e uma 
relação directa com o seu fornecimento e um contacto com os receptores dos medicamentos 
pediátricos, estão em posição para contribuir de forma significativa para as actividades 
desta Comissão. Portanto, a participação de representantes dos farmacêuticos não pode ser 
excluída mas sim expressamente incluída. 

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 82
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes.

c) seis pessoas nomeadas pela Comissão 
com base num convite público à 
manifestação de interesse, a fim de 
representar os médicos pediatras e os 
interesses das associações de doentes, bem 
como os organismos do sistema de 
segurança social e das mutualidades 
responsáveis ou co-responsáveis pela 
gestão orçamental do impacto das decisões 
relativas aos medicamentos. Deverão ser 
designadas de cada vez duas pessoas de 
cada um destes três grupos de interesses.

Or. fr
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Justificação

Para além dos peritos médicos e dos representantes dos interesses dos pacientes, é 
absolutamente necessário que representantes dos sistemas de segurança social ou das 
seguradoras sociais, responsáveis pela gestão orçamental dos cuidados de saúde, integrem o 
Comité para velar pela gestão das repercussões orçamentais das decisões do Comité.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 83
ARTIGO 4, PONTO 1, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) dois representantes da indústria 
nomeados de comum acordo pelas 
respectivas associações.

Or. de

Justificação

Num comité deste género, parece adequado que a indústria, como parte afectada, tenha 
assento e voto no comité. Com apenas dois representantes, é pouco provável que haja lugar a 
uma política de favorecimento de interesses.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 84
ARTIGO 5, PONTO 1

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da 
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações.

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será 

(a) o da maioria dos membros e

(b)  das posições divergentes
com cada uma das respectivas 

fundamentações.

O parecer deverá ser posto à disposição do 
público com a maior brevidade.

Or. en
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Justificação

Cumprirá esclarecer que, caso não haja consenso, o parecer consistirá explicitamente nas 
posições maioritária e minoritária, com as razões em que se baseia cada uma delas.

Além disso, qualquer parecer deve ser tornado público com a maior brevidade de molde a 
assegurar que o comité funcione de uma forma transparente. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 85
ARTIGO 5, PONTO 1

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações.

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o 
adoptado pela maioria dos membros. O 
parecer mencionará as posições divergentes 
e as respectivas fundamentações.

Este parecer será publicado sem demora.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 86
ARTIGO 5, PONTO 1

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações.

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o 
adoptado pela maioria dos membros. O 
parecer mencionará as posições divergentes 
e as respectivas fundamentações.

Este parecer será publicado sem demora.

Or. fr
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Justificação

O funcionamento do Comité Pediátrico deve caracterizar-se por uma transparência total. 
Esta obrigação de transparência deve aplicar-se aos processos de decisão, às 
fundamentações das decisões e às próprias decisões. O artigo 5º deve modificado neste 
sentido.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 87
ARTIGO 5, PONTO 1

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da 
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações.

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da 
maioria dos membros. O parecer deverá 
mencionar as posições divergentes e 
respectivas fundamentações.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a aumentar a transparência.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 88
ARTIGO 5, PONTO 1

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da 
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações.

1. Na elaboração dos seus pareceres, o 
Comité Pediátrico deve diligenciar no 
sentido de chegar a um consenso científico. 
Se tal não for possível, o parecer será o da 
maioria dos membros e das posições 
divergentes e respectivas fundamentações. O 
parecer deverá ser posto à disposição do 
público com a maior brevidade.

Or. en
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 89
ARTIGO 5, PONTO 3

3. Aos representantes da Comissão, ao 
director executivo da Agência ou aos seus 
representantes assiste o direito de participar 
em todas as reuniões do Comité Pediátrico.

3. Podem assistir a todas as reuniões do 
Comité Pediátrico dois representantes da 
Comissão, o director executivo da Agência 
ou o seu representante.

Or. el

Justificação

Há que assegurar a correcta representação institucional da Comissão e da Agência.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 90
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 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.

Or. el

Justificação

Para maior transparência.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 91
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento para fins da sua 

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança, a 
eficácia e o benefício terapêutico, face aos 



AM\568363PT.doc 45/161 PE 357.553v02-00

PT

utilização na população em idade pediátrica; meios já existentes, do medicamento para 
fins da sua utilização na população em idade 
pediátrica em questão;

Or. fr

Justificação

A função do Comité Pediátrico não deve limitar-se à avaliação dos dados recolhidos em 
conformidade com um plano de investigação pediátrica aprovado e à emissão de um parecer 
sobre a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento em causa; deverá igualmente 
tomar em consideração o benefício terapêutico para as crianças, tal como prevêem os 
objectivos do regulamento.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 92
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento e a sua vantagem 
terapêutica significativa em relação aos 
tratamentos existentes para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

Or. en

Justificação

A exposição de motivos e a alínea c) do n° 1 do artigo 12° deixam bem claro que os 
medicamentos só devem ser avaliados para crianças se deles resultar um potencial benefício 
terapêutico para os doentes pediátricos em relação aos tratamentos existentes. Por 
conseguinte, o Comité Pediátrico deverá incluir igualmente no seu parecer uma avaliação 
das vantagens terapêuticas de um medicamento para utilização na população em idade 
pediátrica. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 93
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)
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d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança, a 
eficácia e o benefício terapêutico, face aos 
meios já existentes, do medicamento para 
fins da sua utilização na população em idade 
pediátrica;

Or. fr

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 94
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento e o seu valor 
terapêutico acrescentado (em relação aos 
tratamentos existentes) para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 95
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança, a 
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eficácia do medicamento para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

eficácia do medicamento e o seu valor 
terapêutico acrescentado (em relação aos 
tratamentos existentes) para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta a noção de valor terapêutico acrescentado.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 96
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA D)

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança ou a 
eficácia do medicamento para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

d) a pedido do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano, da entidade competente, 
ou do requerente, apreciar quaisquer dados 
produzidos em conformidade com um plano 
de investigação pediátrica aprovado e emitir 
parecer sobre a qualidade, a segurança, a 
eficácia do medicamento e o seu valor 
terapêutico acrescentado (em relação aos 
tratamentos existentes) para fins da sua 
utilização na população em idade pediátrica;

Or. en

Justificação

A noção de valor terapêutico acrescentado deverá ser uma condição para conceder
indicações pediátricas a fim de evitar a duplicação de estudos; a actual formulação não tem 
em conta a noção de valor terapêutico acrescentado.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 97
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA E)

e) prestar aconselhamento sobre o conteúdo 
e o formato dos dados a recolher para fins do 
inquérito a que faz referência o artigo 41.º, e 
adoptar um inventário de necessidades 
terapêuticas, tal como referido no artigo 

e) prestar aconselhamento sobre o conteúdo 
e o formato dos dados a recolher para fins do 
inquérito a que faz referência o artigo 41.º, e 
adoptar um inventário de necessidades 
terapêuticas, tal como referido no artigo 42.º, 
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42.º; bem como avaliar o benefício terapêutico 
face aos meios já existentes;

Or. fr

Justificação

O conceito de benefício terapêutico é uma condição para a autorização de uma indicação 
pediátrica que deve ser documentada e tomada em consideração pelo Comité Pediátrico.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 98
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

h bis) 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. 

Or. en

Justificação

Uma prorrogação por 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 por 6 meses dos 
Estados Unidos não pode ser comparada à situação na UE porque os preços são 
significativamente inferiores nesta última. Por isso, em alguns casos parece ser necessário 
um maior incentivo. Por outro lado, os 6 meses são provavelmente um incentivo excessivo 
para os medicamentos mais vendidos para adultos.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 99
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

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

Or. en

Justificação

O Comité Pediátrico fica com competência para aplicar o seu requisito de que sejam 
verificados os dados relativos ao volume de vendas de um produto para apurar se o mesmo 
tem direito a uma prorrogação suplementar de seis meses do certificado complementar de 
protecção, em vez da prorrogação normal de 3 meses.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 100
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

h bis) apreciar, nos termos do nº 1 do artigo 
36º, a elegibilidade de um produto para 
uma prorrogação suplementar de seis 
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. 

Or. en

Justificação

O Comité Pediátrico fica com competência para aplicar o seu requisito de que sejam 
verificados os dados relativos ao volume de vendas de um produto para apurar se o mesmo 
tem direito a uma prorrogação suplementar de seis meses do certificado complementar de 
protecção, em vez da prorrogação normal de 3 meses.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 101
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

h bis) apreciar, nos termos do nº 1 do artigo 
36º, a elegibilidade de um produto para 
uma prorrogação suplementar de seis 
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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. 

Or. en

Justificação

O Comité Pediátrico fica com competência para aplicar o seu requisito de que sejam 
verificados os dados relativos ao volume de vendas de um produto para apurar se o mesmo 
tem direito a uma prorrogação suplementar de seis meses do certificado complementar de 
protecção, em vez da prorrogação normal de 3 meses.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 102
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

h bis) apreciar, nos termos do nº 1 do artigo 
36º, a elegibilidade de um produto para 
uma prorrogação suplementar de seis 
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. 

Or. en

Justificação

O Comité Pediátrico fica com competência para aplicar o seu requisito de que sejam 
verificados os dados relativos ao volume de vendas de um produto para apurar se o mesmo 
tem direito a uma prorrogação suplementar de seis meses do certificado complementar de 
protecção, em vez da prorrogação normal de 3 meses.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 103
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (nova)

h bis) Determinar a elegibilidade de um 
medicamento à prorrogação de seis meses 



AM\568363PT.doc 51/161 PE 357.553v02-00

PT

do certificado complementar de protecção, 
através da revisão do valor de vendas dos 
medicamentos, auditados 
independentemente.

Or. pt

Justificação

O Comité Pediátrico poderá verificar os valores de vendas do medicamento e ver se tem 
direito a uma prorrogação de seis meses de SPC em vez da prorrogação normal de três 
meses.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 104
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (nova)

h bis) avaliar, nos termos do nº 1 do artigo 
36º, a elegibilidade de um medicamento 
para a prorrogação, por seis meses, do 
certificado complementar de protecção, 
através da revisão dos valores das vendas 
dos medicamentos auditados por uma 
entidade independente. 

Or. pl

Justificação

Esta alteração procura dar poderes ao Comité Pediátrico para verificar os valores das 
vendas dos medicamentos com vista à concessão de uma prorrogação, por seis meses, do 
certificado complementar de protecção, em detrimento da prorrogação fixa de três meses.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 105
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (novo)

h bis) elaborar um inventário específico das 
necessidades de medicamentos pediátricos 
em consulta com especialistas em pediatria 
e mantê-lo actualizado;
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Or. en

Justificação

A noção de valor terapêutico acrescentado deverá ser uma condição para conceder 
indicações pediátricas a fim de evitar a duplicação de estudos; a actual formulação não tem 
em conta a noção de valor terapêutico acrescentado.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 106
ARTIGO 7, PONTO 2, PARÁGRAFO 1 BIS) (novo)

Os casos em que esse valor terapêutico 
acrescentado não puder ser esperado serão 
objecto das isenções mencionadas na 
alínea c) do n° 1 do artigo 12°.

Or. en

Justificação

A noção de valor terapêutico acrescentado deverá ser uma condição para conceder 
indicações pediátricas a fim de evitar a duplicação de estudos; a actual formulação não tem 
em conta a noção de valor terapêutico acrescentado.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 107
ARTIGO 7, PONTO 2

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar se os 
eventuais estudos propostos oferecerão 
benefícios terapêuticos consideráveis para a 
população em idade pediátrica.

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar se os 
eventuais estudos propostos sobre o 
medicamento específico oferecerão 
benefícios terapêuticos consideráveis para a 
população em idade pediátrica em relação 
aos tratamentos existentes.

Or. en

Justificação

Modificação do parágrafo a fim de o pôr em conformidade com a formulação da alínea c) do 
n° 1 do artigo 12° da proposta da Comissão. 
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Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 108
ARTIGO 7, PONTO 2

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar se os 
eventuais estudos propostos oferecerão 
benefícios terapêuticos consideráveis para a 
população em idade pediátrica.

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar se os 
eventuais estudos propostos oferecerão 
benefícios terapêuticos consideráveis para a 
população em idade pediátrica. Deve 
igualmente ter em conta, inter alia, 
eventuais pareceres, decisões ou conselhos 
dados pelas autoridades competentes de 
países terceiros.

Or. en

Justificação

Há que evitar estudos desnecessários com crianças e, por conseguinte, os estudos com 
doentes pediátricos já realizados em países terceiros não deverão ser repetidos.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 109
ARTIGO 7, PONTO 2

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar se os 
eventuais estudos propostos oferecerão 
benefícios terapêuticos consideráveis para a 
população em idade pediátrica.

2. No desempenho das suas tarefas, o 
Comité Pediátrico deve analisar em primeiro 
lugar se os eventuais estudos propostos 
oferecerão benefícios terapêuticos 
consideráveis para a população em idade 
pediátrica. 

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 110
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)
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2 bis. O pedido de autorização deverá 
incluir os estudos comparativos concebidos 
para documentar um valor terapêutico 
acrescentado.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 111
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. O pedido de autorização deverá 
incluir os estudos comparativos concebidos 
para documentar um valor terapêutico 
acrescentado.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 112
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. O pedido de autorização deverá 
incluir os estudos comparativos concebidos 
para documentar um valor terapêutico 
acrescentado.

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 113
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)
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2 bis. Os casos em que esse valor 
terapêutico acrescentado não puder ser 
esperado serão objecto das isenções 
mencionadas na alínea c) do n° 1 do artigo 
12°.

Or. en

Justificação

Alteração coerente com a alteração 1 que tem em conta o valor terapêutico acrescentado. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 114
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Nos casos em que não se possa 
determinar esse benefício, aplicar-se-ão as 
derrogações previstas no nº 1, alínea c), do 
artigo 12º.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 115
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Nos casos em que não se possa 
determinar esse benefício. aplicar-se-ão as 
derrogações previstas no nº 1, alínea c), do 
artigo 12º.

Or. fr

Justificação

Ao autorizar uma indicação pediátrica nos termos do nº 1, alínea c), do artigo 12º, esta 
alteração confere coerência à proposta de regulamento.



PE 357.553v02-00 56/161 AM\568363PT.doc

PT

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 116
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. O(s) estudo(s) destinado(s) a 
demonstrar o benefício terapêutico deve(m) 
ser incluído(s) no pedido de autorização de 
introdução no mercado.

Or. fr

Justificação

O conceito de benefício terapêutico deverá ser uma condição para a autorização de uma 
indicação pediátrica, pelo que deve ser documentado no pedido de autorização, para que o 
Comité Pediátrico possa tomá-lo em consideração nos termos do nº 2 do artigo 7º.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 117
ARTIGO 7, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. O(s) estudo(s) destinado(s) a 
demonstrar o benefício terapêutico deve(m) 
ser incluído(s) no pedido de autorização de 
introdução no mercado.

Or. fr

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 118
ARTIGO 7 BIS (novo)

Artigo 7º bis
Será elaborado um inventário específico 
das necessidades em medicamentos 
pediátricos que será regularmente 
actualizado e posto à disposição das partes 
interessadas (profissionais, empresas, 
pacientes).

Or. el
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Justificação

É importante que exista um inventário à disposição de todos os interessados.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 119
ARTIGO 8, PONTO 1, ALÍNEA A BIS) (novo)

a bis) os resultados de todos os estudos 
realizados e os pormenores de toda a 
informação recolhida para demonstrar que 
há razões para esperar que o medicamento 
poderá ter vantagens terapêuticas 
significativas em relação aos tratamentos 
existentes para a população em idade 
pediátrica;

Or. en

Justificação

A exposição de motivos e a alínea c) do n° 1 do artigo 12° deixam bem claro que os 
medicamentos só devem ser avaliados para crianças se deles resultar um potencial benefício 
terapêutico para os doentes pediátricos em relação aos tratamentos existentes. Por 
conseguinte, todos os pedidos de autorização de introdução no mercado deverão incluir 
informações sobre as potenciais vantagens terapêuticas.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 120
ARTIGO 8, PONTO 1, ALÍNEA - A) (novo)

- a) os resultados dos estudos pediátricos 
concluídos, o calendário para a conclusão 
dos estudos pediátricos em curso e 
planeados e o parecer da Agência sobre 
esses pontos;

Or. en

Justificação

O princípio de exigir a apresentação de todos os resultados pediátricos juntamente com os 
resultados relativos aos adultos é contrário às actuais normas científicas e éticas. Tal pode 
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levar a investigações prematuras ou injustificadas em crianças e atrasar a introdução de 
novos medicamentos para adultos. O recrutamento de crianças nos protocolos pediátricos é 
com frequência muito lento e difícil e os estudos podem demorar mais tempo do que o 
previsto.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 121
ARTIGO 8, PONTO 1, ALÍNEA - A) (novo)

- a) os resultados dos estudos pediátricos 
concluídos, o calendário para a conclusão 
dos estudos pediátricos em curso e 
planeados e o parecer da Agência sobre 
esses pontos;

Or. en

Justificação

De acordo com as normas científicas e éticas acordadas, os medicamentos novos devem ser 
amplamente testados em adultos antes de se iniciarem os estudos com crianças. 
Consequentemente, nem todos os resultados dos estudos pediátricos podem estar disponíveis 
no momento da apresentação do pedido de autorização de introdução no mercado de um 
medicamento para adultos. Por conseguinte, para evitar investigações prematuras em 
crianças e atrasos na introdução de novos medicamentos para adultos, o artigo 8° deverá 
prever os casos em que os estudos pediátricos ainda estão em curso no momento da 
apresentação do pedido de autorização de introdução no mercado de um medicamento para 
adultos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 122
ARTIGO 9, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Sempre que necessário, aplicar-se-á o 
Regulamento (CE) n.° 1085/2003 da 
Comissão relativo à análise da alteração 
dos termos das autorizações de introdução 
no mercado de medicamentos para uso 
humano e medicamentos veterinários. 

Or. en
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Justificação

É desejável obter tanta coerência quanto possível na legislação da UE no domínio 
farmacêutico. Por conseguinte, o disposto no Regulamento 1085/2003/CE relativamente à 
alteração dos termos das autorizações de introdução no mercado de medicamentos para uso 
humano e medicamentos veterinários será aplicado conformidade para alterações de uma 
autorização existente (por exemplo, uma alteração de comprimido para xarope, ou vice 
versa).

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 123
ARTIGO 9, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O primeiro paragrafo aplica-se igualmente 
quando o requerente comprova que o 
medicamento em questão representa uma 
inovação importante a nível terapêutico, 
científico ou técnico de acordo com o 
disposto no Regulamento 726/2004/CE, em 
particular na alínea b), número 2, do artigo 
3° do mesmo regulamento.

Or. el

Justificação

Há que incluir, também, o caso da autorização de colocação no mercado de um medicamento 
que constitui uma inovação a nível terapêutico, científico ou técnico, como previsto na alínea 
b), número 2, do artigo 3° do regulamento 726/2004/CE que estabelece procedimentos 
comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos. Esta disposição reforça a 
inovação no domínio dos medicamentos.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 124
ARTIGO 14, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

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. Excepto em circunstâncias excepcionais, 
no prazo de sessenta dias a contar da 
recepção do pedido, o Comité Pediátrico, 
mediante a designação de um relator,
emitirá parecer, favorável ou desfavorável, à 
concessão de isenção relativamente a um 
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medicamento específico.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 125
ARTIGO 14, PONTO 3

3. Adoptado parecer pelo Comité Pediátrico, 
é aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4. A Agência dará, de imediato, 
conhecimento desse facto ao requerente que 
deve ser informado das razões que o 
fundamentam.

3. Adoptado parecer pelo Comité Pediátrico, 
é aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4. A Agência dará, de imediato, e, 
de qualquer modo, num prazo que não 
deverá exceder 10 dias úteis, conhecimento 
desse facto ao requerente que deve ser 
informado das razões que o fundamentam.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 126
ARTIGO 15, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Esta lista será actualizada 
regularmente (pelo menos de seis em seis 
meses) e posta de imediato à disposição do 
público.

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, importa deixar claro que a lista de isenções é actualizada 
regularmente e posta à disposição do público. 
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Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 127
ARTIGO 15, PONTO 1

1. A Agência manterá uma lista de todas as 
isenções.

1. A Agência manterá uma lista de todas as 
isenções. Esta lista será actualizada 
regularmente (pelo menos todos os anos) e 
posta à disposição do público.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 128
ARTIGO 15, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Esta lista, actualizada pelo menos 
uma vez por ano, é publicada sem demora.

Or. fr

Justificação

O funcionamento do Comité Pediátrico deve caracterizar-se por uma transparência total. 
Esta obrigação de transparência deve aplicar-se aos processos de decisão, às 
fundamentações das decisões e às próprias decisões. O artigo 15º deve modificado neste 
sentido, prevendo a publicação da lista de derrogações.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 129
ARTIGO 15, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Esta lista, actualizada pelo menos 
uma vez por ano, é publicada sem demora.

Or. fr
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 130
ARTIGO 17, PONTO 1

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica 
deve, salvo justificação em contrário, ser 
apresentado juntamente com um pedido de 
aprovação, o mais tardar aquando da 
conclusão dos estudos farmacocinéticos 
realizados em adultos, tal como estabelecido 
no ponto 5.2.3. da Parte I do Anexo I da 
Directiva 2001/83/CE, a fim de garantir a 
emissão de um parecer sobre o uso do 
medicamento em questão na população em 
idade pediátrica no momento da apreciação 
da autorização de introdução no mercado 
ou de qualquer outro pedido em causa.

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica 
deve, salvo justificação em contrário, ser 
apresentado juntamente com um pedido de 
aprovação, no mínimo, após a conclusão da 
Fase II dos estudos farmacocinéticos 
realizados em adultos, por forma a que os 
planos de investigação possam ser 
formulados em termos concretos e assim 
satisfazer as exigências no âmbito dos 
estudos clínicos com crianças. 

Or. de

Justificação

Imediatamente na Fase I, cerca de 90% dos medicamentos submetidos a avaliação 
revelam-se inadequados. Por conseguinte, só após a Fase II pode ser tomada uma decisão 
empírica. 

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 131
ARTIGO 17, PONTO 1

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica 
deve, salvo justificação em contrário, ser 
apresentado juntamente com um pedido de 
aprovação, o mais tardar aquando da 
conclusão dos estudos farmacocinéticos 
realizados em adultos, tal como estabelecido 
no ponto 5.2.3. da Parte I do Anexo I da 
Directiva 2001/83/CE, a fim de garantir a 
emissão de um parecer sobre o uso do 
medicamento em questão na população em 
idade pediátrica no momento da apreciação 
da autorização de introdução no mercado ou 
de qualquer outro pedido em causa.

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica, 
acompanhado por uma síntese, deve, salvo 
justificação em contrário, ser apresentado 
juntamente com um pedido de aprovação, o 
mais tardar aquando da conclusão dos 
estudos farmacocinéticos realizados em 
adultos, tal como estabelecido no ponto 
5.2.3. da Parte I do Anexo I da Directiva 
2001/83/CE, a fim de garantir a emissão de 
um parecer sobre o uso do medicamento em 
questão na população em idade pediátrica no 
momento da apreciação da autorização de 
introdução no mercado ou de qualquer outro 
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pedido em causa.

Or. en

Justificação

Não há qualquer indicação sobre a utilidade de a Agência elaborar um relatório de síntese, 
em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 17°. A elaboração de um relatório de 
síntese pela agência deve ser suprimida para reduzir significativamente o período de 
validação administrativa a um máximo de 10 dias. Em contrapartida, o requerente deverá 
apresentar um relatório de síntese com a restante documentação.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 132
ARTIGO 17, PONTO 1

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica 
deve, salvo justificação em contrário, ser 
apresentado juntamente com um pedido de 
aprovação, o mais tardar aquando da 
conclusão dos estudos farmacocinéticos 
realizados em adultos, tal como estabelecido 
no ponto 5.2.3. da Parte I do Anexo I da 
Directiva 2001/83/CE, a fim de garantir a 
emissão de um parecer sobre o uso do 
medicamento em questão na população em 
idade pediátrica no momento da apreciação 
da autorização de introdução no mercado ou 
de qualquer outro pedido em causa.

1. No caso dos pedidos previstos nos artigos 
8.º e 9.º, o plano de investigação pediátrica 
pode ser apresentado juntamente com um 
pedido de aprovação, aquando da conclusão 
dos estudos farmacocinéticos realizados em 
adultos, tal como estabelecido no ponto 
5.2.3. da Parte I do Anexo I da Directiva 
2001/83/CE, a fim de garantir a emissão de 
um parecer sobre o uso do medicamento em 
questão na população em idade pediátrica no 
momento da apreciação da autorização de 
introdução no mercado ou de qualquer outro 
pedido em causa. Caso o pedido de 
aprovação do plano de investigação 
pediátrica seja apresentado numa data 
posterior, o requerente que entrega um 
pedido previsto nos artigos 8.º e 9.º deverá 
apresentar os resultados dos estudos 
pediátricos já concluídos e o calendário 
para a conclusão dos estudos pediátricos 
em curso e planeados. A autoridade 
competente assegurará o acompanhamento 
destes pontos com o requerente. 

Or. en

Justificação

A apresentação de um plano de investigação pediátrica aquando da conclusão dos estudos 
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farmacocinéticos realizados em adultos revelar-se-á demasiado prematura para muitos 
medicamentos que exigirão um ensaio exaustivo em adultos antes da passagem ao 
desenvolvimento para fins pediátricos. Por conseguinte, é necessário prever a possibilidade 
de apresentar e aprovar um plano de investigação pediátrica numa data posterior, 
garantindo ao mesmo tempo que os estudos pediátricos sejam iniciados na altura mais 
apropriada.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 133
ARTIGO 17, PONTO 2

2. No prazo de trinta dias após recepção do 
pedido referido no n.º 1, a Agência verificará 
se está em condições de ser instruído e 
elaborará um relatório de síntese dirigido 
ao Comité Pediátrico.

No prazo de dez dias após recepção do 
pedido referido no n.º 1, a Agência verificará 
se está em condições de ser instruído.

Or. en

Justificação

Não há qualquer indicação sobre a utilidade de a Agência elaborar um relatório de síntese, 
em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 17°. A elaboração de um relatório de 
síntese pela agência deve ser suprimida para reduzir significativamente o período de 
validação administrativa a um máximo de 10 dias. Em contrapartida, o requerente deverá 
apresentar um relatório de síntese com a restante documentação.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 134
ARTIGO 17, PONTO 3

3. Se for o caso, a Agência pode solicitar ao 
requerente a apresentação de dados e 
documentos complementares, ficando 
suspenso o prazo de trinta dias até ao 
momento em que seja fornecida a 
informação complementar solicitada.

3. Se for o caso, a Agência pode solicitar ao 
requerente a apresentação de dados e 
documentos complementares, ficando 
suspenso o prazo de dez dias até ao 
momento em que seja fornecida a 
informação complementar solicitada.

Or. en

Justificação

Não há qualquer indicação sobre a utilidade de a Agência elaborar um relatório de síntese, 
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em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 17°. A elaboração de um relatório de 
síntese pela agência deve ser suprimida para reduzir significativamente o período de 
validação administrativa a um máximo de 10 dias. Em contrapartida, o requerente deverá 
apresentar um relatório de síntese com a restante documentação.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 135
ARTIGO 18, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

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 
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.

1. Excepto em circunstâncias excepcionais, 
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 
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.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 136
ARTIGO 18, PONTO 2

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.

2. Excepto em circunstâncias excepcionais, 
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 
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complementares solicitadas.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 137
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Excepto em circunstâncias excepcionais, 
se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou se o 
plano já não for adequado, pode propor ao 
Comité Pediátrico a introdução de alterações 
ou solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que, no prazo de trinta 
dias, emitirá parecer no qual proporá a sua 
recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 138
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
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pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá, no prazo de 
30 dias, parecer no qual proporá a sua recusa 
ou aceitação e, se considerar oportuno, 
proporá ao requerente um prazo para que 
apresente um plano de investigação 
pediátrica modificado. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. el

Justificação

É importante que os estudos depois de iniciados não sejam definitivamente abandonados. O 
objectivo é induzir o requerente a prever novos prazos para a investigação e para tal é 
necessário estabelecer limites temporais concretos.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 139
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações e disporá de um prazo de 30 dias 
para emitir um parecer no qual proporá a 
sua recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. fr
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 140
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações e disporá de um prazo de 30 dias 
para emitir um parecer no qual proporá a 
sua recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. fr

Justificação

Contrariamente ao artigo 18º, este artigo é demasiado vago quanto ao prazo para a 
modificação de um plano de investigação.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 141
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações e disporá de um prazo de 30 dias 
para emitir um parecer no qual proporá a 
sua recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
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aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. fr

Justificação

Para que o sistema criado seja eficaz, é necessário que os prazos para o exame dos planos de 
investigação pediátrica e a apresentação de modificações sejam definidos e não muito 
longos.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 142
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que, no prazo de trinta 
dias, emitirá parecer no qual proporá a sua 
recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. en

Justificação

A proposta não define prazos. O artigo 18° define claramente o prazo, mas esta clareza está 
ausente do artigo 23º.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 143
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de Se, após a decisão de aprovação do plano de 
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investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que, no prazo de trinta 
dias, emitirá parecer no qual proporá a sua 
recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. en

Justificação

O artigo 18° define precisamente o prazo previsto para a apreciação dos planos de 
investigação pediátrica (60 dias), e o tempo suplementar atribuído quando são solicitadas 
informações complementares (60 dias), mais não é indicado qualquer prazo no tocante às 
modificações do plano de investigação pediátrica. Se 60 dias são considerados apropriados 
para que o Comité emita um parecer global, então 30 dias deverão ser suficientes para a 
emissão de um parecer sobre modificações do plano.

Alteração apresentada por Milan Cabrnoch

Alteração 144
ARTIGO 23

4. Se, após a decisão de aprovação do plano 
de investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

4. Se, após a decisão de aprovação do plano 
de investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações ou o pedido de adiamento ou de 
desistência, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação das 
alterações, adiamento ou desistência. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
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aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Or. cs

Justificação

Nos termos do artigo 23, o requerente pode solicitar que o Comité Pediátrico aceite 
alterações ou requerer o adiamento ou a desistência, e o Comité Pediátrico tem o direito de 
apreciar alterações propostas e pedidos de adiamento e de desistência. Depois do Comité 
Pediátrico ter tomado posição sobre as alterações propostas, pode ser adoptado o processo 
definido no artigo 26 (i.e. capítulo 4) nos termos do qual o novo parecer pode ser
reexaminado com base num pedido fundamentado. Assim, não é correcto que o Comité 
Pediátrico fixe qualquer tipo de prazo para a apresentação do plano de investigação 
pediátrica. Se o Comité Pediátrico decidir não aceitar alterações ao plano de investigação
pediátrica, o requerente terá que desenvolver os seus estudos de acordo com o plano de 
investigação pediátrica aprovado, i.e. antes da apresentação dos pedidos para alterações 
adiamento ou desistência. 

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 145
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que, no prazo de trinta 
dias, emitirá parecer no qual proporá a sua 
recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. en

Justificação

Alguns prazos não são definidos no projecto de regulamento, ao passo que outros são 
demasiado longos. A presente alteração tem como objectivo clarificar a situação.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 146
ARTIGO 23

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. O Comité Pediátrico examinará as 
alterações, após o que emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação. Após 
a adopção do parecer, favorável ou 
desfavorável, pelo Comité Pediátrico, é 
aplicável o procedimento previsto no 
Capítulo 4.

Se, após a decisão de aprovação do plano de 
investigação pediátrica, o requerente se 
deparar com dificuldades de aplicação que 
inviabilizem a realização do plano ou o 
tornem inadequado, pode propor ao Comité 
Pediátrico a introdução de alterações ou 
solicitar um diferimento ou uma isenção, 
fundamentando pormenorizadamente o seu 
pedido. No prazo de sessenta dias, o Comité 
Pediátrico examinará as alterações, após o 
que emitirá parecer no qual proporá a sua 
recusa ou aceitação. Após a adopção do 
parecer, favorável ou desfavorável, pelo 
Comité Pediátrico, é aplicável o 
procedimento previsto no Capítulo 4.

Or. en

Justificação

Em conformidade com outras disposições processuais do presente Regulamento, afigura-se 
adequado fixar o mesmo prazo para a decisão do Comité.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 147
ARTIGO 24, PARÁGRAFO 3

Solicitado a emitir parecer nos termos do 
primeiro parágrafo, o Comité Pediátrico 
deve emiti-lo no prazo de sessenta dias após 
recepção da solicitação.

Solicitado a emitir parecer nos termos do 
primeiro parágrafo, o Comité Pediátrico 
deve emiti-lo, excepto em circunstâncias 
excepcionais, no prazo de sessenta dias após 
recepção da solicitação.

Or. en
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 148
ARTIGO 26, PONTO 2

2. No prazo de trinta dias após recepção do 
pedido de revisão do parecer previsto no n.º 
1, o Comité Pediátrico, tendo designado 
novo relator, emitirá novo parecer, 
confirmando ou modificando o parecer 
anterior. O parecer deve ser devidamente 
fundamentado e as razões subjacentes às 
conclusões serão anexadas ao novo parecer, 
que se tornará definitivo.

2. No prazo de trinta dias após recepção do 
pedido de revisão do parecer previsto no n.º 
1, o Comité Pediátrico, tendo designado 
novo relator, que disporá da possibilidade 
de interrogar directamente o requerente, 
emitirá novo parecer, confirmando ou 
modificando o parecer anterior. O 
requerente pode igualmente solicitar ser 
interrogado. O relator informará o Comité 
de imediato sobre os pormenores dos 
contactos com o requerente. O parecer deve 
ser devidamente fundamentado e as razões 
subjacentes às conclusões serão anexadas ao 
novo parecer, que se tornará definitivo.

Or. en

Justificação

Há que assegurar que o relator representa o Comité na sua totalidade e que o mantém 
informado dos contactos com o requerente. 

Alteração apresentada por Milan Cabrnoch

Alteração 149
ARTIGO 26, PONTO 2

2. No prazo de trinta dias após recepção do 
pedido de revisão do parecer previsto no 
n.º 1, o Comité Pediátrico, tendo designado 
novo relator, emitirá novo parecer, 
confirmando ou modificando o parecer 
anterior. O parecer deve ser devidamente 
fundamentado e as razões subjacentes às 
conclusões serão anexadas ao novo parecer, 
que se tornará definitivo.

2. No prazo de trinta dias após recepção do 
pedido de revisão do parecer previsto no 
n.º 1, o Comité Pediátrico emitirá novo 
parecer, elaborado independentemente do 
seu parecer anterior confirmando ou 
modificando o parecer anterior. O parecer 
deve ser devidamente fundamentado e as 
razões subjacentes às conclusões serão 
anexadas ao novo parecer, que se tornará 
definitivo.

Or. cs
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Justificação

Dado que os artigos anteriores do regulamento não referem a designação de um relator para 
a elaboração do parecer do Comité Pediátrico (as questões processuais serão reguladas pelo 
regimento do Comité Pediátrico), não faz sentido afirmar que o Comité Pediátrico designará 
um novo relator. No entanto, é necessário acentuar que o novo parecer será elaborado 
independentemente do primeiro. A simples designação de um novo relator não garante a 
independência da avaliação dos factos com base nos quais o Comité Pediátrico irá emitir um 
novo parecer ou confirmar o parecer anterior. O regimento deveria igualmente estatuir de 
que modo o Comité Pediátrico comunica com o requerente.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 150
ARTIGO 26, PONTO 4

4. A Agência tomará, de imediato, uma 
decisão, que será comunicada ao requerente.

4. A Agência tomará, no prazo de trinta 
dias, uma decisão  que será comunicada ao 
requerente de imediato.

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 151
ARTIGO 26, PONTO 4

4. A Agência tomará, de imediato, uma 
decisão, que será comunicada ao requerente.

4. A Agência tomará uma decisão num 
prazo não superior a 15 dias a contar a 
partir da recepção do parecer definitivo do 
Comité Pediátrico que será comunicada ao 
requerente.

Or. el

Justificação

Melhor definição dos prazos.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 152
ARTIGO 26, PONTO 4

4. A Agência tomará, de imediato, uma 
decisão, que será comunicada ao requerente.

4. A Agência tomará, de imediato, uma 
decisão, que será comunicada ao requerente 
por escrito e devidamente fundamentada.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma transparência adequada, o procedimento de revisão deverá prever a 
comunicação por escrito ao requerente dos fundamentos da decisão.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 153
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Os pedidos de autorização de introdução 
no mercado referidos no n.º 1 do artigo 8.º 
do presente regulamento que inclua uma ou 
mais indicações pediátricas baseadas em 
estudos realizados de acordo com um plano 
de investigação pediátrica aprovado, são 
apresentados em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 5.º a 15.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

1. Os pedidos de autorização de introdução 
no mercado referidos no n.º 1 do artigo 8.º 
do presente regulamento que inclua uma ou 
mais indicações pediátricas com uma 
vantagem terapêutica significativa em 
relação aos tratamentos pediátricos 
existentes e baseadas em estudos realizados 
de acordo com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, são apresentados em 
conformidade com o procedimento previsto 
nos artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

A autorização de introdução no mercado só deverá ser concedida a medicamentos que 
tenham uma vantagem terapêutica significativa em relação aos tratamentos existentes.

Os resultados dos estudos que justificam uma indicação pediátrica deverão ser sempre 
incluídos na síntese das características do medicamento e no folheto de informação do 
doente. 

A fim de fornecer as informações mais importantes aos profissionais de saúde e aos pais, os 
estudos com resultados "negativos" deverão ser claramente identificados e distinguidos dos 
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estudos que justificam a indicação pediátrica.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 154
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se 
for o caso, na bula do medicamento, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas.

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e na 
bula do medicamento, independentemente 
de todas as indicações pediátricas em causa 
terem, ou não, sido aprovadas.

Os estudos que não resultem numa 
indicação pediátrica deverão ser 
claramente identificados e distinguidos dos 
estudos que justificam a indicação 
pediátrica. 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração a artigo 29°, nº 1, parágrafo 1, do mesmo autor.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 155
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se 
for o caso, na bula do medicamento, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas.

Se a autorização de introdução no mercado
for concedida, os resultados desses estudos 
devem ser incluídos no resumo das 
características do produto e na bula do 
medicamento, independentemente de todas 
as indicações pediátricas em causa terem, ou 
não, sido aprovadas. Os estudos que não 
conduzirem à autorização de uma 
indicação pediátrica devem ser claramente 
identificados e separados dos estudos que 
tenham conduzido à autorização de uma 
indicação pediátrica.
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Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 156
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se 
for o caso, na bula do medicamento, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas.

Se a autorização de introdução no mercado
for concedida, os resultados desses estudos 
devem ser incluídos no resumo das 
características e na bula do produto, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas. Os estudos que não conduzirem 
à autorização de uma indicação pediátrica 
devem ser claramente identificados e 
separados dos estudos que tenham 
conduzido à autorização de uma indicação
pediátrica.

Or. fr

Justificação

O nº 1 do artigo 29º prevê que os resultados dos estudos que tenham conduzido à autorização 
de uma indicação pediátrica devem ser incluídos no resumo das características dos produtos 
e na bula. Esta inclusão é oportuna e deve constituir a regra geral e não apenas "se for o 
caso". Além disso, numa óptica de clarificação da informação fornecida aos profissionais da 
saúde e aos pais, os estudos negativos devem ser claramente identificados e separados dos 
estudos que tenham conduzido à autorização da indicação pediátrica.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 157
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se
for o caso, na bula do medicamento, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas.

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se a 
autoridade competente considerar a 
informação útil para o paciente, na bula do 
medicamento, desde que as indicações 
pediátricas em causa tenham sido 
efectivamente aprovadas.
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Or. fr

Justificação

A fim de evitar toda e qualquer confusão para o paciente e aumentar a legibilidade da bula 
do medicamento, parece-nos oportuno suprimir as informações desnecessárias e mencionar 
apenas os resultados das investigações que tenham conduzido à aprovação de indicações 
pediátricas.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 158
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do produto e, se 
for o caso, na bula do medicamento, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas.

Se a autorização for concedida, todos os 
resultados desses estudos devem ser 
incluídos no resumo das características do 
produto e, se for o caso, na bula do 
medicamento, independentemente de todas 
as indicações pediátricas em causa terem, ou 
não, sido aprovadas.

Or. en

Justificação

Clarificação: todos os resultados dos estudos efectuados com crianças - positivos ou 
negativos - são valiosos e deverão ser incluídos na síntese das características do 
medicamento. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 159
ARTIGO 33, PARÁGRAFO 1

Sempre que um medicamento tiver sido 
objecto de autorização de introdução no 
mercado para uma indicação pediátrica com 
base nos estudos realizados em 
conformidade com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o rótulo incluirá, em 
qualquer apresentação pediátrica, a 
designação do medicamento seguida pela 
letra "P" de cor azul, em expoente, dentro 
do contorno de uma estrela, também azul.

Sempre que um medicamento tiver sido 
objecto de autorização de introdução no 
mercado para uma indicação pediátrica com 
base nos estudos realizados em 
conformidade com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o rótulo incluirá, em 
qualquer apresentação pediátrica, a 
designação do medicamento e, por baixo, o 
logótipo europeu.
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Este logótipo será escolhido através de um 
concurso europeu destinado às crianças e 
representará, de forma simbólica, o efeito 
benéfico do medicamento para a saúde.
Caberá à Agência adoptar as modalidades 
de realização deste concurso.

Or. fr

Justificação

Os destinatários desta legislação são as crianças. Este concurso constitui uma ocasião para 
realçar o papel e a existência da Agência Europeia de Medicamentos e salientar as suas 
preocupações, que são também as da União Europeia.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 160
ARTIGO 33, PARÁGRAFO 1

Sempre que um medicamento tiver sido
objecto de autorização de introdução no 
mercado para uma indicação pediátrica com 
base nos estudos realizados em 
conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, o rótulo 
incluirá, em qualquer apresentação 
pediátrica, a designação do medicamento 
seguida pela letra "P" de cor azul, em 
expoente, dentro do contorno de uma 
estrela, também azul.

Nos medicamentos que são objecto de 
autorização de introdução no mercado para 
uma indicação pediátrica, o rótulo incluirá a 
menção "autorizado para uso pediátrico 
(idade x-x)".

Or. en

Justificação

A distinção das autorizações de introdução no mercado com vista a um uso pediátrico 
através de uma letra no rótulo do produto destinava-se a ser utilizada como um incentivo 
para essas autorizações. No seguimento de consultas, a Comissão propôs que essa distinção 
fosse alargada no sentido de incluir todos os medicamentos com indicações pediátricas na 
sequência de um plano de investigação pediátrica. Trata-se essencialmente de uma questão 
de identificação. Se se pretende que seja esta a filosofia, então, para não discriminar 
medicamentos mais antigos e a fim de evitar confundir o consumidor, a identificação deverá 
aplicar-se a todos os medicamentos autorizados para uso pediátrico (independentemente de 
terem ou não uma indicação para o uso em adultos). 
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A letra "P" não pode ser utilizada porque já é usada para identificar os medicamentos que 
estão à venda em farmácias num Estado-Membro (RU) e não tem qualquer ligação com as 
crianças em pelo menos outro (Alemanha). Por outro lado, foi discutida a utilização de um 
símbolo. Tal seria difícil. O símbolo teria de ser neutro em termos de género e de representar 
as idades entre os 0 e os 18 anos, sem confundir os prestadores de cuidados nem os 
subgrupos (os adolescentes são muito reticentes quando se trata de tomar medicação e 
qualquer coisa no rótulo que se assemelhe a um bebé é susceptível de os afastar). Um 
compromisso razoável poderá ser uma breve menção no rótulo. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 161
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 seis meses
a contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 162
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 seis meses
a contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. en



AM\568363PT.doc 81/161 PE 357.553v02-00

PT

Justificação

O projecto de regulamento destina-se a incentivar o desenvolvimento de medicamentos que 
respondam a necessidades médicas das crianças que anteriormente não eram satisfeitas. Por 
conseguinte, afigura-se contraproducente conceder às empresas dois anos para introduzirem 
no mercado um medicamento a partir do momento em que obteve autorização de uma 
indicação pediátrica.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 163
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 seis meses
a contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. fr

Justificação

O presente projecto de regulamento tem por objectivo a melhoria da saúde das crianças 
europeias através do reforço da investigação, do desenvolvimento e da autorização de 
medicamentos para uso pediátrico. O prazo de introdução no mercado deste tipo de 
medicamentos permite responder ao objectivo supracitado. Por conseguinte, é 
desproporcionado conceder um prazo de dois anos à empresa para comercializar o seu 
medicamento com a indicação pediátrica autorizada e, deste modo, privar as crianças de um 
meio terapêutico considerado importante.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 164
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 

Sempre que um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado levar à 
autorização de uma indicação pediátrica de 
um medicamento já introduzido no mercado 
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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.

para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado 
comercializará o produto tendo em conta a 
indicação pediátrica, no prazo de seis meses
a contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. en

Justificação

O projecto de regulamento destina-se a incentivar o desenvolvimento de medicamentos que 
respondam a necessidades médicas das crianças que anteriormente não eram satisfeitas. 
Afigura-se contraproducente conceder às empresas dois anos para introduzirem no mercado 
um medicamento a partir do momento em que obteve autorização de uma indicação 
pediátrica.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 165
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 um ano a 
contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 166
ARTIGO 34

Sempre que um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado levar à 
autorização de uma indicação pediátrica de 

Sempre que um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado levar à 
autorização de uma indicação pediátrica de 
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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.

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 um ano a 
contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. en

Justificação

Afigura-se contraproducente conceder às empresas dois anos para introduzirem no mercado 
um medicamento a partir do momento em que obteve autorização de uma indicação 
pediátrica.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 167
ARTIGO 34

1. 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.

1. 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 um ano a 
contar da data de autorização da referida 
indicação.

Or. de

Justificação

É imperativo melhorar a segurança dos medicamentos para crianças. Por conseguinte, o 
prazo deveria limitar-se a um ano.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 168
ARTIGO 35, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando haja motivo de preocupação, a 2. A concessão de uma autorização de 
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entidade competente pode exigir, como 
condição para a concessão de uma 
autorização de introdução no mercado, que 
seja criado um sistema de gestão de risco ou 
que se realizem e se apresentem para 
apreciação estudos específicos posteriores à 
introdução no mercado. O sistema de 
gestão do risco compreenderá um conjunto 
de actividades e intervenções destinadas a 
evitar ou minimizar os riscos relacionados 
com os medicamentos, incluindo a avaliação 
da eficácia dessas intervenções.

introdução no mercado para uma 
indicação pediátrica é subordinada à 
criação, pela empresa, de um sistema de 
gestão de risco. A autoridade poderá 
igualmente exigir, se for o caso, a 
realização de estudos específicos. O sistema 
de gestão do risco compreenderá um
conjunto de actividades e intervenções 
destinadas a evitar ou minimizar os riscos 
relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
intervenções.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 169
ARTIGO 35, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando haja motivo de preocupação, a 
entidade competente pode exigir, como 
condição para a concessão de uma 
autorização de introdução no mercado, que 
seja criado um sistema de gestão de risco ou 
que se realizem e se apresentem para 
apreciação estudos específicos posteriores à 
introdução no mercado. O sistema de 
gestão do risco compreenderá um conjunto 
de actividades e intervenções destinadas a 
evitar ou minimizar os riscos relacionados 
com os medicamentos, incluindo a avaliação 
da eficácia dessas intervenções.

2. A concessão de uma autorização de 
introdução no mercado para uma 
indicação pediátrica é subordinada à 
criação, pela empresa, de um sistema de 
gestão de risco. A autoridade poderá 
igualmente exigir, se for o caso, a 
realização de estudos específicos. O sistema 
de gestão do risco compreenderá um 
conjunto de actividades e intervenções 
destinadas a evitar ou minimizar os riscos 
relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
intervenções.

Or. fr

Justificação

Diversos casos recentes no domínio da farmacovigilância recordam-nos que a utilização dos 
medicamentos nunca deve ser banalizada, em particular no que diz respeito às crianças.

É louvável a intenção do projecto de regulamento de incentivar o estudo da utilização dos 
medicamentos nas crianças antes da sua introdução no mercado, mas a vertente da 
farmacovigilância é insuficiente. O artigo 35º não prevê quaisquer novas medidas em relação 
às que já existem para os medicamentos destinados aos adultos. Tal como prevê o nº 1 deste 
artigo, o requerente apenas deve "precisar as medidas destinadas a garantir o 
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acompanhamento da eficácia e das eventuais reacções adversas do uso pediátrico do 
medicamento". A autoridade competente pode exigir a realização de estudos específicos ou 
um "sistema de gestão de risco" após a autorização de introdução no mercado, mas só 
"quando haja motivo de preocupação", como estabelece o nº 2 do presente artigo. Um tal 
sistema de gestão do risco, a definir precisamente nas orientações previstas no nº 4 do 
mesmo artigo, deverá ser generalizado a todos os medicamentos utilizados em pediatria.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 170
ARTIGO 35, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando haja motivo de preocupação, a 
entidade competente pode exigir, como 
condição para a concessão de uma 
autorização de introdução no mercado, que 
seja criado um sistema de gestão de risco ou
que se realizem e se apresentem para 
apreciação estudos específicos posteriores à 
introdução no mercado. O sistema de gestão 
do risco compreenderá um conjunto de 
actividades e intervenções destinadas a 
evitar ou minimizar os riscos relacionados 
com os medicamentos, incluindo a avaliação 
da eficácia dessas intervenções.

2. Quando haja motivo de preocupação, a 
entidade competente exigirá, como condição 
para a concessão de uma autorização de 
introdução no mercado, que seja criado um 
sistema de gestão de risco e que, se 
necessário, se realizem e se apresentem para 
apreciação estudos específicos posteriores à 
introdução no mercado. O sistema de gestão 
do risco compreenderá um conjunto de 
actividades e intervenções destinadas a 
evitar ou minimizar os riscos relacionados 
com os medicamentos, incluindo a avaliação 
da eficácia dessas intervenções.

Or. en

Justificação

Casos recentes de farmacovigilância chamam-nos a atenção para o facto de os medicamentos 
nunca deverem ser utilizados desnecessariamente, sobretudo em crianças. A este respeito, os 
requisitos no tocante à farmacovigilância são inadequados. Um sistema de gestão do risco 
deverá ser alargado a todos os medicamentos utilizados nas crianças e, se necessário, as 
autoridades devem poder solicitar a realização de estudos específicos posteriores à 
introdução no mercado.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 171
ARTIGO 35, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Os dados de farmacovigilância sobre 
efeitos secundários relatados antes e depois 
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da introdução no mercado serão coligidos 
num registo que será disponibilizado 
publicamente.

Or. en

Justificação

Os dados de farmacovigilância devem ser postos à disposição do público.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 172
ARTIGO 35, PONTO 2 ter (novo)

2 ter. Sempre que um medicamento tenha 
sido objecto de autorização para introdução 
no mercado com uma indicação pediátrica 
com base em estudos conduzidos em 
conformidade com um plano de 
investigação acordado, a embalagem, 
incluindo a bula, deverão conter avisos e 
precauções claras em relação aos 
medicamentos que podem provocar efeitos 
secundários graves.

Or. en

Justificação

Os efeitos secundários graves devem ser claramente mencionados na embalagem para avisar 
os doentes e respectivas famílias.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 173
ARTIGO 35, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. Os dados relativos a reacções 
adversas a um medicamento comunicados 
antes e após a colocação no mercado 
devem ser coligidos num registo público.

Or. en
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 174
ARTIGO 35, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. Se um medicamento for autorizado 
para uma indicação pediátrica e o titular 
da autorização de introdução no mercado 
tiver beneficiado do disposto nos artigos 
36º, 37º ou 38º, se o titular da autorização 
de colocação no mercado suspender a 
colocação do medicamento no mercado, o 
titular da autorização de introdução no 
mercado autorizará um terceiro a utilizar a 
documentação farmacêutica, pré-clínica e 
clínica existente no processo de um 
medicamento com base no disposto na 
alínea c) do artigo 10º da Directiva 
2001/83/CE. O titular da autorização de 
colocação no mercado informará a 
Agência da sua intenção de cessar a 
colocação no mercado e a Agência tornará 
pública esta informação.

Or. en

Justificação

Existe o risco de que o titular da autorização de introdução no mercado retire um produto do 
mercado uma vez expirado o período adicional de protecção da patente/exclusividade de 
mercado / protecção de mercado. De acordo com a legislação vigente no domínio 
farmacêutico, um titular da autorização de introdução no mercado não está obrigado a 
manter um produto autorizado no mercado. Assim sendo, é importante assegurar que o 
produto continue a estar disponível. O novo artigo permite que outros potenciais titulares 
utilizem os dados relevantes (evitando consequentemente a repetição da fase de 
desenvolvimento), por forma a obter uma autorização de colocação no mercado para um 
produto que tenha sido retirado.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 175
ARTIGO 35 BIS (novo)

Artigo 35º bis
Os dados relativos a reacções adversas 
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registadas antes e depois da 
comercialização de um medicamento que 
tenha beneficiado de uma autorização de 
introdução no mercado com indicação 
pediátrica serão incluídos num registo 
acessível ao público.

Or. fr

Justificação

Este novo artigo assinala a necessidade de tornar acessíveis e públicos os dados relativos à 
farmacovigilância.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 176
ARTIGO 35 BIS (novo)

Artigo 35º bis
Os dados relativos a reacções adversas 
registadas antes e depois da 
comercialização serão incluídos num 
registo acessível ao público.

Or. fr

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 177
ARTIGO 35 BIS (novo)

Artigo 35º bis
Os dados relativos a reacções adversas a 
um medicamento comunicados antes e após 
a colocação no mercado serão coligidos 
num registo público.

Or. en
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Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 178
ARTIGO 35 TER (novo)

Artigo 35º ter
Quando um medicamento é objecto de uma 
autorização de introdução no mercado com 
indicação pediátrica, concedida em 
resultado de estudos realizados em 
conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, tanto a 
embalagem como a bula deverão 
mencionar claramente as advertências e as 
precauções quanto à utilização, sempre que 
o medicamento seja susceptível de provocar 
reacções adversas graves.

Or. fr

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 179
ARTIGO 35 TER (novo)

Artigo 35º ter
Sempre que um medicamento tiver sido 
objecto de autorização de colocação no 
mercado para uma indicação pediátrica 
com base em estudos realizados em 
conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, a 
embalagem, incluindo a bula destinada ao 
doente, assinalará claramente as 
advertências e precauções pertinentes 
relativamente a medicamentos susceptíveis 
de provocar reacções adversas graves.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 180
ARTIGO 35 TER (novo)
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Artigo 35º ter
Quando um medicamento é objecto de uma 
autorização de introdução no mercado com 
indicação pediátrica, concedida em 
resultado de estudos realizados em 
conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, tanto a 
embalagem como a bula deverão 
mencionar claramente as advertências e as 
precauções quanto à utilização, sempre que 
o medicamento seja susceptível de provocar 
reacções adversas graves.

Or. fr

Justificação

Há que chamar a atenção dos profissionais da saúde, dos pacientes e das respectivas famílias 
para as reacções adversas graves, nomeadamente na embalagem.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 181
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 
do artigo 13.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92.

1. Nos termos dos artigos 8º ou 9º, quando
os resultados de todos os estudos 
considerados conformes a um plano de 
investigação pediátrica aprovado, nos 
termos do nº 3 do artigo 29º do presente 
Regulamento são apresentados, o titular da
autorização de introdução no mercado tem 
direito a um certificado de prorrogação 
para uso pediátrico, em conformidade com 
o disposto no artigo 52º do presente 
Regulamento e a uma prorrogação de doze
meses dos períodos referidos no artigo 10º 
da Directiva 2001/ 83/CE ou do PONTO 11 
do artigo 14º do Regulamento (CE) 
nº 726/2004.

Or. en

Justificação

Os medicamentos são protegidos por uma patente e por um certificado complementar de 
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protecção, bem como por uma protecção regulamentar de dados. A patente, o certificado 
complementar de protecção e a protecção regulamentar de dados não são cumulativas, mas, 
ao invés, paralelas. Na maior parte dos casos, mas não em todos, o direito do certificado 
complementar de protecção expira após a protecção regulamentar de dados. Contudo, há 
casos em que não existe qualquer direito ao certificado complementar de protecção, mas 
apenas uma patente, ou em que a protecção regulamentar de dados é a última a expirar. 
Para ser inteiramente eficaz, o incentivo proposto no domínio pediátrico deverá consistir 
numa prorrogação de todas as protecções existentes da propriedade intelectual para um 
dado produto, a fim de contemplar os casos supramencionados. Por conseguinte, é criado um 
direito específico, o certificado de prorrogação para uso pediátrico, que funciona 
exactamente na mesma base que os direitos "tradicionais" do certificado complementar de 
protecção. Para os medicamentos que não são protegidos por uma patente ou por um 
certificado complementar de protecção, o único incentivo assumirá a forma de uma 
prorrogação da protecção regulamentar de dados. A prorrogação de todas as formas de 
protecção existentes não representa uma duplicação da protecção, mas apenas uma 
protecção paralela, e é necessária para que o regulamento relativo a medicamentos para uso 
pediátrico seja inteiramente eficaz: de outro modo, demasiados medicamentos estariam 
excluídos do benefício do incentivo pediátrico.

Um período de 12 meses em vez dos 6 meses propostos seria mais benéfico para uma I&D 
competitivo na Europa a nível dos produtos pediátricos, tendo em consideração as 
circunstâncias particulares prevalecentes na Europa. Um tal incentivo (período de 12 meses) 
permitiria também que a UE fizesse face aos atrasos observados a nível da adopção de 
medidas relativas a medicamentos pediátricos. Tal seria também consentâneo com os 
compromissos assumidos pela UE no quadro da Agenda da Competitividade de Lisboa e de 
Barcelona, reforçando igualmente o desenvolvimento de melhores medicamentos em prol das 
crianças na Europa.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 182
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92.

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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92, desde que:
- o plano de investigação pediátrica 
aprovado conduza a uma indicação 
pediátrica;
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- a prevalência da patologia seja inferior 
10/1000.
Se estas condições não se verificarem, as 
despesas de investigação no âmbito do 
plano de investigação pediátrica aprovado 
darão direito a redução fiscal.
Os métodos de recolha dos dados relativos 
à prevalência e as fontes dos mesmos serão 
definidos através de orientações.

Or. fr

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 183
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92.

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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92, sempre que se trate de uma 
indicação pediátrica cuja prevalência seja 
inferior a 10/1000. Nos casos em que esta 
taxa de prevalência for ultrapassada, a 
protecção suplementar será apenas 
prorrogada por três meses.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta que o objectivo visado é a compensação dos esforços dispendidos, afigura-se 
mais proporcionado prever uma restrição dos incentivos para medicamentos protegidos por 
patente ou por um certificado complementar de prevalência inferior a 10/1000, através de 
uma limitação do período de monopólio da comercialização de 6 para 3 meses. Além disso, 
esta limitação é igualmente justificada pelo facto de que, na maioria dos casos, a 
investigação relativa a medicamentos pediátricos é mais orientada para problemas ligados à 
posologia, às preparações galénicas e à análise das reacções adversas do que para a 
investigação fundamental.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 184
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92.

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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92, desde que os trabalhos de 
investigação realizados no âmbito do plano 
de investigação pediátrica aprovado 
tenham dado lugar a investigações clínicas.

O primeiro parágrafo também é 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.

A prorrogação de seis meses prevista no nº 
1 não é concedida se o plano de 
investigação aprovado tiver dado lugar 
unicamente a investigações não clínicas.

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 185
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 cinco 
meses do período referido nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92.
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Quando o volume total anual de vendas do 
produto na União Europeia for inferior a 
100 milhões de euros (de acordo com as 
estatísticas do IMS), será concedido um 
período de prorrogação adicional de cinco 
meses. O volume anual de vendas do 
produto será estabelecido três anos antes do 
termo de validade do certificado 
complementar de protecção em vigor e 
basear-se-á nos valores de vendas anuais 
fiscalizados por uma entidade 
independente, que deverão ser fornecidos 
pela empresa em questão.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão Europeia de uma prorrogação, por seis meses, do certificado 
complementar de protecção ("supplementary protection certificate") é excessiva. A 
prorrogação fixa, por cinco meses, do certificado complementar de protecção seria suficiente 
para atrasar a concorrência dos genéricos e para gerar volumes de vendas susceptíveis de 
compensar os custos dos ensaios clínicos pediátricos. No entanto, os produtos que geram 
volumes de vendas anuais baixos deveriam beneficiar manifestamente de uma prorrogação 
por dez meses.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 186
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92. Além disso, será concedida 
uma prorrogação adicional de quatro 
meses deste período para medicamentos 
cujas vendas anuais totais na União 
Europeia sejam inferiores a 100 milhões de 
euros. As vendas do produto serão 
determinadas três anos antes da expiração 
do actual certificado complementar de 
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protecção e serão baseadas nos dados 
relativos às vendas anuais comunicados 
pela empresa em causa e controlados por 
uma auditoria independente.

Or. en

Justificação

A proposta de prorrogação de 6 meses do certificado complementar de protecção afigura-se 
excessiva. Uma prorrogação fixa de 4 meses seria suficiente para protelar a concorrência 
dos genéricos e gerar vendas que permitam compensar os custos dos ensaios pediátricos. Os 
produtos com um baixo nível de vendas anuais seriam elegíveis para a prorrogação de 8 
meses. 
Este sistema de 4+4 reduz as probabilidades de aumento injustificado dos custos de saúde 
causados pelo atraso de colocação no mercado de produtos genéricos competitivos de venda 
média a elevada.
O presente sistema é simples. Pressupõe apenas que uma empresa apresente dados relativos 
às vendas devidamente auditados e a verificação dos mesmos pelo Comité Pediátrico. Não 
obriga a uma análise pormenorizada dos lucros no que diz respeito a custos e vendas, tal 
como previsto no regulamento relativo a medicamentos órfãos, cujo procedimento é 
considerado excessivamente oneroso para poder ser administrado pela Comissão e merece a 
desaprovação da indústria farmacêutica. A apresentação de números relativos às vendas três 
anos antes da expiração do certificado complementar de protecção é necessária para 
assegurar a previsibilidade comercial e jurídica, quer para a empresa de origem, quer para 
as empresas de genéricos.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 187
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1768/92. Além disso, será concedida 
uma prorrogação adicional de quatro 
meses deste período para medicamentos 
cujas vendas anuais totais na União 
Europeia sejam inferiores a 100 milhões de 
euros. As vendas do produto serão 
determinadas três anos antes da expiração 
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do actual certificado complementar de
protecção e serão baseadas nos dados 
relativos às vendas anuais comunicados 
pela empresa em causa e controlados por 
uma auditoria independente.

Or. en

Justificação

Uma prorrogação de 6 meses do certificado complementar de protecção pode não ser 
suficiente para encorajar as empresas a investirem no desenvolvimento de indicações 
pediátricas para algumas doenças relativamente raras. A prorrogação é de 6 meses nos 
Estados Unidos. Todavia, esta situação não pode ser comparada com a observada na UE, na 
medida em que os preços são bastante mais baixos na UE. Esta a razão pela qual, em alguns 
casos, parece ser necessário um incentivo mais adequado. Por outro lado, um período de 6 
meses pode constituir um incentivo excessivo para medicamentos com grande saída no 
mercado para adultos.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 188
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92. 
Além disso, será concedida uma 
prorrogação adicional de três meses deste 
período para medicamentos cujas vendas 
anuais totais na União Europeia sejam 
inferiores a 100 milhões de euros. As 
vendas do produtos serão determinadas três 
anos antes da expiração do actual 
certificado complementar de protecção e 
serão baseadas nos dados relativos às 
vendas anuais comunicados pela empresa 
em causa e controlados por uma auditoria 
independente .

Or. en
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Justificação

A proposta apresentada pela Comissão de uma prorrogação de 6 meses afigura-se 
excessiva. Uma prorrogação fixa do CCP de 3 meses seria suficiente para atrasar a 
concorrência por parte dos genéricos e gerar vendas que permitam compensar os custos 
dos ensaios pediátricos. Os produtos com um baixo volume de vendas poderiam beneficiar 
da proposta prevista de 6 meses. 

A avaliação do impacto elaborada pela Comissão estima o custo dos ensaios clínicos 
pediátricos num montante entre 1 milhão e 4 milhões de euros. Outros estudos realizados 
evidenciaram que o custo dos ensaios é inferior. Uma prorrogação de 3 meses do CCP 
relativamente a produtos com vendas anuais iguais ou superiores a 100 milhões de euros 
garantirá um mínimo de 25 milhões de vendas suplementares com contrapartida para um 
custo máximo dos ensaios correspondente a 4 milhões de euros. Para os medicamentos com 
um volume de vendas inferior a 100 milhões de euros poderá ser concedida uma 
prorrogação adicional de 3 meses para garantir que as vendas cubram os custos dos 
ensaios. Este sistema 3+3 reduz as possibilidades de aumento desnecessário dos custos de 
saúde causados pelo atraso da entrada em circulação de produtos genéricos competitivos 
de venda média ou elevada.

O presente sistema é simples. Pressupõe apenas que uma empresa apresente dados relativos 
às vendas devidamente auditados e a prova da verificação dos mesmos pelo Comité 
Pediátrico. Não obriga a uma análise pormenorizada dos lucros no que diz respeito a 
custos e vendas, tal como previsto no regulamento relativo a medicamentos órfãos, cujo 
procedimento é considerado excessivamente oneroso para poder ser administrado pela 
Comissão e merece a desaprovação da indústria farmacêutica. A apresentação de números 
relativos às vendas três anos antes da expiração do certificado complementar de protecção 
é necessária para assegurar a previsibilidade comercial e jurídica, quer para a empresa de 
origem, quer para as empresas de genéricos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 189
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.
Além disso, será concedida uma 
prorrogação adicional de três meses deste 
período para medicamentos cujas vendas 
anuais totais na União Europeia sejam 
inferiores a 100 milhões de euros. As 
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vendas do produtos serão determinadas três 
anos antes da expiração do actual 
certificado complementar de protecção e 
serão baseadas nos dados relativos às 
vendas anuais comunicados pela empresa 
em causa e controlados por uma auditoria 
independente .

Or. en

Justificação

Proporcionalidade
A proposta apresentada pela Comissão de uma prorrogação de 6 meses afigura-se excessiva. 
Uma prorrogação fixa de 3 meses seria suficiente para atrasar a concorrência por parte dos 
genéricos e gerar vendas destinadas a compensar os custos dos ensaios pediátricos. Os 
produtos com um baixo volume de vendas poderiam beneficiar da proposta prevista de 6 
meses. 

A avaliação do impacto elaborada pela Comissão estima o custo dos ensaios clínicos 
pediátricos num montante entre 1 milhão e 4 milhões de euros. Outros estudos realizados 
evidenciaram que o custo dos ensaios é inferior. Uma prorrogação de 3 meses relativamente 
a produtos com vendas anuais iguais ou superiores a 100 milhões de euros garantirá um 
mínimo de 25 milhões de vendas suplementares com contrapartida para um custo máximo 
dos ensaios correspondente a 4 milhões de euros. Para os medicamentos com um volume de 
vendas inferior a 100 milhões de euros poderá ser concedida uma prorrogação adicional de 
3 meses para garantir que as vendas cubram os custos dos ensaios. Este sistema 3+3 reduz 
as possibilidades de aumento desnecessário dos custos de saúde causados pelo atraso da 
entrada em circulação de produtos genéricos competitivos de venda média ou elevada.

O presente sistema é simples. Pressupõe apenas que uma empresa apresente dados relativos 
às vendas devidamente auditados e a prova de verificação dos mesmos pelo Comité 
Pediátrico. Não obriga a uma análise pormenorizada dos lucros no que diz respeito a custos 
e vendas, tal como previsto no regulamento relativo a medicamentos órfãos, cujo 
procedimento é considerado excessivamente oneroso poder ser administrado pela Comissão e  
merece a desaprovação da indústria farmacêutica. A apresentação de números relativos às 
vendas três anos antes da expiração do certificado complementar de protecção é necessária 
para assegurar a previsibilidade comercial e jurídica, quer para a empresa de origem, quer 
para as empresas de genéricos.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 190
ARTIGO 36, PONTO 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 

1. Sempre que um pedido nos termos dos 
artigos 8.º ou 9.º incluir os resultados de 
todos os estudos realizados em 
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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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

conformidade com um plano de investigação 
pediátrica aprovado, o titular da patente ou 
do certificado complementar de protecção 
tem direito a uma prorrogação de três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.
Além disso, será concedida uma 
prorrogação adicional de três meses deste 
período para medicamentos cujas vendas 
anuais totais na União Europeia sejam 
inferiores a 100 milhões de euros. As 
vendas do produtos serão determinadas três 
anos antes da expiração do actual 
certificado complementar de protecção e 
serão baseadas nos dados relativos às 
vendas anuais comunicados pela empresa 
em causa e controlados por uma auditoria 
independente .

Or. en

Justificação

A proposta apresentada pela Comissão de uma prorrogação do CCP de 6 meses afigura-se 
excessiva. Uma prorrogação fixa de 3 meses seria suficiente para atrasar a concorrência por 
parte dos genéricos e gerar as vendas destinadas a compensar os custos dos ensaios 
pediátricos. Os produtos com um baixo volume de vendas seriam elegíveis para a proposta 
prevista de 6 meses. 

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 191
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.
Além disso, será concedida uma 
prorrogação adicional de três meses deste 
período para medicamentos cujas vendas 
anuais totais na União Europeia sejam 
inferiores a 100 milhões de euros. As 
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vendas do produtos serão determinadas três 
anos antes da expiração do actual 
certificado complementar de protecção e 
serão baseadas nos dados relativos às 
vendas anuais comunicados pela empresa 
em causa e controlados por uma auditoria 
independente .

Or. en

Justificação

Proporcionalidade
A proposta apresentada pela Comissão de uma prorrogação do CCP de 6 meses afigura-se 
excessiva. Uma prorrogação fixa de 3 meses seria suficiente para atrasar a concorrência por 
parte dos genéricos e gerar as vendas destinadas a compensar os custos dos ensaios 
pediátricos. Os produtos com um baixo volume de vendas seriam elegíveis para a proposta 
prevista de 6 meses. 

A avaliação do impacto elaborada pela Comissão estima o custo dos ensaios clínicos 
pediátricos num montante entre 1 milhão e 4 milhões de euros. Outros estudos realizados 
evidenciaram que o custo dos ensaios é inferior. Uma prorrogação de 3 meses relativamente 
a produtos com vendas anuais iguais ou superiores a 100 milhões de euros garantirá um 
mínimo de 25 milhões de vendas suplementares com contrapartida para um custo máximo 
dos ensaios correspondente a 4 milhões de euros. Para os medicamentos com um volume de 
vendas inferior a 100 milhões de euros poderá ser concedida uma prorrogação adicional de 
3 meses para garantir que as vendas cubram os custos dos ensaios. Este sistema 3+3 reduz 
as possibilidades de aumento desnecessário dos custos de saúde causados pelo atraso da 
entrada em circulação de produtos genéricos competitivos de venda média ou elevada.

O presente sistema é simples. Pressupõe apenas que uma empresa apresente dados relativos 
às vendas devidamente auditados e a prova de verificação dos mesmos pelo Comité 
Pediátrico. Não obriga a uma análise pormenorizada dos lucros no que diz respeito a custos 
e vendas, tal como previsto no regulamento relativo a medicamentos órfãos, cujo 
procedimento é considerado excessivamente oneroso para poder ser administrado pela 
Comissão e merece desaprovação da indústria farmacêutica. A apresentação de números 
relativos às vendas três anos antes da expiração do certificado complementar de protecção é 
necessária para assegurar a previsibilidade comercial e jurídica, quer para a empresa de 
origem, quer para as empresas de genéricos.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 192
ARTIGO 36, PONTO 1

1. Sempre que um pedido nos termos dos 1. Sempre que um pedido nos termos dos 
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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 n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92.

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 três meses do 
período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º 
do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

Para além deste período, será atribuída 
uma prorrogação adicional de patente, de 
três meses, a produtos que, no conjunto das 
vendas anuais da União Europeia, sejam 
de valor inferior a cem milhões de Euros. 
As vendas do produto, determinadas com 
três anos de antecedência da caducidade do 
actual certificado complementar de 
protecção, serão baseadas numa auditoria 
independente.

Or. pt

Justificação

O período proposto de seis meses de prorrogação do Certificado Complementar de 
Protecção é excessivo. Um período fixo de três meses será suficiente para gerar vendas 
suficientes que compensem o custo dos ensaios clínicos pediátricos. Os medicamentos com 
pequeno volume de vendas anual teriam, então, a prorrogação de seis meses.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 193
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92. 

Quando o conjunto das vendas anuais do 
produto na UE for inferior a 100 milhões 
de euros, será concedida uma prorrogação 
adicional de três meses. As vendas do 
produto serão determinadas três anos antes 
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do termo de validade do certificado 
complementar de protecção em vigor e 
basear-se-ão nos valores das vendas 
fiscalizados por uma entidade 
independente, que deverão ser fornecidos 
pela empresa em questão.

Or. pl

Justificação

A proposta da Comissão Europeia de uma prorrogação, por seis meses, do certificado 
complementar de protecção, geraria lucros excessivos em relação às despesas incorridas. A 
proposta de prorrogação fixa, por três meses, do período de exclusividade de mercado, no 
intuito de compensar as despesas, é um prazo suficientemente longo para evitar que os 
genéricos da concorrência tenham acesso ao mercado e gerará lucros que compensarão o 
custo dos ensaios clínicos. Será concedida a prorrogação, por seis meses, da exclusividade 
de mercado, relativamente aos produtos com valores inferiores de vendas anuais.

O "sistema 3+3" reduz o potencial aumento dos custos dos cuidados de saúde provocado 
pelo atraso no acesso ao mercado dos genéricos da concorrência com vendas médias a 
elevadas.

O sistema proposto é tão explícito quanto simples. Exige apenas a apresentação dos valores 
das vendas fiscalizados por uma entidade independente e a sua verificação pelo Comité 
Pediátrico.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 194
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 três meses 
do período referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.
Para além deste período, será concedida 
uma prorrogação adicional de três meses 
para produtos que, no conjunto das vendas 
anuais da União Europeia, sejam de valor 
inferior a 100 milhões de euros. As vendas 
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do produto, determinadas com três anos de 
antecedência da caducidade do actual 
certificado complementar de protecção, 
serão baseadas nos dados relativos às 
vendas anuais comunicados pela empresa 
em causa e controlados por uma auditoria 
independente.

Or. en

Justificação

O período proposto pela Comissão de prorrogação do CCP de seis meses afigura-se 
excessivo. A prorrogação da exclusividade de mercado de produtos onerosos sujeitos a 
patente geraria um aumento desproporcionado dos custos de saúde. Um período fixo de três 
meses será suficiente para atrasar a concorrência dos genéricos e gerar vendas suficientes 
que compensem o custo dos ensaios clínicos pediátricos. Os produtos com pequeno volume de 
vendas anual poderiam, por seu turno, beneficiar da prorrogação de seis meses. Seria apenas 
necessário que a empresa apresentasse volumes de vendas sujeitos a auditoria e os 
resultados da verificação destes dados por parte do Comité Pediátrico.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 195
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 autorização 
de colocação no mercado tem direito a um 
certificado de prorrogação para uso 
pediátrico em conformidade com o disposto 
no artigo 52º do presente Regulamento ou a 
uma prorrogação de seis meses dos períodos 
referidos no artigo 10º da Directiva 
2001/83/CE ou no nº 11 do artigo 14º do 
Regulamento (CEE) nº 726/2004, 
consoante o que expirar mais tarde. Esta 
informação é disponibilizada ao público 
sem demora.

Or. en
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Justificação

Os medicamentos encontram-se normalmente cobertos por patente/certificado complementar 
de protecção e pela protecção de dados regulamentar, os quais não são cumulativos. Regra 
geral, o certificado complementar de protecção é o último a expirar e a sua prorrogação 
destina-se a incentivar o desenvolvimento de medicamentos pediátricos. Todavia, existem 
medicamentos úteis que não conseguiram obter um certificado complementar de protecção e 
que apenas se encontram cobertos por uma patente de base: o regulamento deveria permitir 
uma prorrogação da patente nesses casos, por forma a incentivar o desenvolvimento 
pediátrico. Existem outros medicamentos para os quais só existe uma protecção 
regulamentar de dados: nesses casos, o regulamento deveria permitir uma prorrogação da 
protecção regulamentar de dados enquanto incentivo pediátrico. Caso contrário, muitos 
medicamentos para os quais é obrigatória a realização de investigação pediátrica seriam 
excluídos do incentivo destinado ao sector pediátrico.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 196
ARTIGO 36, PONTO 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 n.ºs 1 e 2 do artigo 
13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

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 um a seis 
meses do período referido nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 
1768/92. A fim de determinar o período de 
prorrogação, serão tidos em conta, quer os 
custos, quer os benefícios (vendas). No 
prazo de 6 meses após a adopção do 
presente regulamento, a Comissão 
adoptará as disposições e as normas 
necessárias à implementação do presente
número. As normas aplicáveis à 
determinação da duração da prorrogação 
alicerçam-se no disposto no nº 2 do 
artigo 2º do Regulamento (CE) nº 847/2000 
da Comissão. 

Or. en

Justificação

1. Os benefícios (prorrogação do período de patente) deveriam ser proporcionais aos custos 
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incorridos. Tudo parece indicar que um período de 6 meses é desproporcionado em relação 
aos custos da maior parte dos produtos. Importa gerar um lucro razoável relativamente ao 
investimento efectuado. No caso de um produto muito vendido, um mês será suficiente, ao 
passo que para produtos de venda limitada poderão ser necessários 6 meses. A maior parte 
dos produtos requererá um período de tempo intermédio. Por analogia com o Regulamento 
relativo aos medicamentos órfãos, o Regulamento 847/2000 da Comissão constitui um bom 
exemplo de cálculo de custos e benefícios.
2. A recompensa não deveria ser cumulativa. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 197
ARTIGO 36, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

O primeiro parágrafo também é 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 apenas é aplicável nos 
casos em que: 

(a) a conclusão de um plano de investigação 
pediátrica aprovado conduza à autorização 
de uma indicação pediátrica e
(b) a investigação realizada no âmbito do 
plano de investigação aprovado inclua 
investigação clínica e 
(c) os resultados dos estudos realizados se 
reflictam no resumo das características do 
produto e, se for o caso, na bula do 
medicamento em questão.

Or. en

Justificação

Uma vez que o sector privado deve ser recompensado pelos investimentos que realiza no 
desenvolvimento de medicamentos pediátricos, as recompensas apenas deverão ser 
concedidas se a investigação produzir resultados e se o investimento tiver sido significativo. 
Ora, se a recompensa for concedida a todo e qualquer estudo pediátrico, as empresas 
procurarão, enquanto efeito perverso, obter indicações pediátricas para medicamentos de 
grande venda em vez de o fazerem para medicamentos que são realmente necessários para 
crianças.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 198
ARTIGO 36, PONTO 1, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

A Comissão elaborará directrizes tendo em 
vista a aplicação do presente artigo, em 
consulta com os Estados-Membros, a 
Agência e as partes interessadas.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 199
ARTIGO 36, PONTO 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 1 a 6 meses do período 
referido no n.º 1 do presente artigo só tem 
lugar se o medicamento estiver autorizado 
em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 200
ARTIGO 36, PONTO 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 três ou seis meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 201
ARTIGO 36, N° 3

3. Se se tiver recorrido ao procedimento 
previsto na Directiva 2001/83/CE, a 
prorrogação por seis meses 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 por três ou seis meses do 
período só tem lugar se o medicamento 
estiver autorizado em todos os Estados-
Membros.

Or. pl

Justificação

Vide justificação da alteração ao n° 1 do artigo 36° apresentada pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 202
ARTIGO 36, PONTO 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 três ou seis meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 203
ARTIGO 36, PONTO 3

3. Se se tiver recorrido ao procedimento 3. Se se tiver recorrido ao procedimento 
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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.

previsto na Directiva 2001/83/CE, a 
prorrogação de três ou seis meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 204
ARTIGO 36, PONTO 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 três ou seis meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 205
ARTIGO 36, PONTO 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 três ou seis meses do 
período referido no n.º 1 do presente artigo 
só tem lugar se o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros.

Or. en
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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 206
ARTIGO 36, PONTO 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.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 207
ARTIGO 36, PONTO 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.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 208
ARTIGO 36, N° 3

3. Se se tiver recorrido ao procedimento 
previsto na Directiva 2001/83/CE, a 
prorrogação por seis meses 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 por cinco ou dez meses do 
período só tem lugar se o medicamento 
estiver autorizado em todos os Estados-
Membros.

Or. de
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Justificação

Vide justificação da alteração ao n° 1 do artigo 36° apresentada pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 209
ARTIGO 36, PONTO 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 do período referido no n.º 1 do 
presente artigo tem lugar nos
Estados-Membros em que o medicamento 
estiver autorizado.

Or. en

Justificação

Algumas condições médicas só se verificam em alguns Estados-Membros. Nestes casos, não 
seria razoável requerer que um produto seja autorizado em todos os Estados-Membros e, 
consequentemente, a prorrogação deve aplicar-se àqueles Estados em que o medicamento 
estiver autorizado.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 210
ARTIGO 36, PONTO 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 do período referido no n.º 1 do 
presente artigo só tem lugar se o 
medicamento tiver sido objecto de pedido de 
autorização de colocação no mercado em 
todos  os Estados-Membros, nos termos da 
Directiva 2004/27/CE e tiver sido
autorizado em pelo menos 15
Estados-Membros.

Or. el
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Justificação

É importante promover a autorização de novos medicamentos e não impedir o progresso bem 
como a colocação no mercado de medicamentos que foram autorizados em pelo menos 15 
Estados-Membros, isto é, mais do que a maioria dos Estados-Membros da União.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 211
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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. A 
prorrogação prevista no nº 1 não deve ser 
cumulável com outras patentes, nem com a 
protecção de dados ou de colocação no 
mercado relacionada com a indicação ou 
fórmula pediátrica nos termos do nº 1 do 
artigo 10º da Directiva 2004/27/CE e do 
nº 11 do artigo 14º do Regulamento (CE) 
nº 726/2004.

Or. en

Justificação

O sistema de recompensa não deveria conduzir a uma acumulação de recompensas. A 
legislação deve prever claramente que a protecção adicional destinada a compensar os 
custos dos ensaios pediátricos não será novamente concedida graças a uma outra forma de 
protecção da propriedade intelectual. Assim sendo, a prorrogação do CCP não será 
concedida se o produto já usufruir de protecção de uma patente secundária ou de 
exclusividade de dados para uso ou fórmula pediátrica. 

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 212
ARTIGO 36, PONTO 4
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4. Os n°s 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 n°s 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, nem a 
produtos cuja substância activa já se 
encontra protegida por uma patente que 
cubra um uso ou uma fórmula pediátrica 
ou tenha beneficiado de qualquer outra 
forma de exclusividade de dados ou 
exclusividade de mercado para uso 
pediátrico na UE.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem beneficiar de 
qualquer outra forma, nacional ou 
comunitária, de protecção da propriedade 
intelectual, exclusividade dos dados ou 
exclusividade do mercado para uso ou 
fórmula pediátrica da substância activa.

Or. en

Justificação

O novo sistema de recompensa não deve duplicar as recompensas anteriores e a prorrogação 
do CCP não deve ser concedida se o produto já beneficiar de uma patente secundária para 
uso pediátrico.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 213
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 

4. Os n°s 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 
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como medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

como medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, nem aos 
produtos cuja substância activa já 
beneficiou de uma patente que cubra o uso 
ou fórmula pediátrica ou tenha beneficiado 
de qualquer outra forma de exclusividade 
de dados ou exclusividade de mercado para 
uso pediátrico na UE.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem obter qualquer 
outra forma, nacional ou comunitária, de 
protecção da propriedade intelectual, 
exclusividade dos dados ou exclusividade 
do mercado para uso ou fórmula pediátrica 
da substância activa.

Or. en

Justificação

Trata-se de um sistema que pode ser acumulado com outros sistemas.
Este novo sistema de recompensa não deve ser utilizado de forma abusiva através de uma 
duplicação das recompensas anteriores. Assim sendo, a legislação deve prever claramente 
que a nova protecção concedida como forma de contrapartida para a realização de ensaios 
pediátricos não será concedida novamente através de qualquer outra forma de protecção de 
mercado face à concorrência. Do mesmo modo, a prorrogação CCP não será concedida se o 
produto já for abrangido por uma patente secundária para uso ou fórmula pediátrica, uma 
vez que a protecção contra a concorrência já se encontra garantida. Os gabinetes nacionais 
de patentes que concedem o CCP deveriam requerer ao titular da patente que elaborasse 
uma declaração sobre os direitos existentes em termos de patente em relação às utilizações e 
fórmulas pediátricas antes da concessão de uma nova prorrogação do CCP.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 214
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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, nem a 
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produtos cuja substância activa já seja 
protegida por uma patente que cubra o uso 
ou fórmula pediátrica ou tenha beneficiado 
de qualquer outra forma de exclusividade 
de dados ou exclusividade de mercado para 
uso pediátrico na UE.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem obter qualquer 
outra forma, nacional ou comunitária, de 
protecção de propriedade intelectual, 
exclusividade dos dados ou exclusividade 
do mercado para uso ou fórmula pediátrica 
da substância activa.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 215
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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, nem a 
produtos cuja substância activa já seja 
protegida por uma patente que cubra o uso 
ou fórmula pediátrica ou beneficie de 
qualquer outra forma de exclusividade de 
dados ou exclusividade de mercado para 
uso pediátrico na UE.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem obter qualquer 
outra forma, nacional ou comunitária, de 
protecção da propriedade intelectual, 
exclusividade dos dados ou exclusividade 
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de mercado para uso ou fórmula pediátrica 
da substância activa.

Or. en

Justificação

Não cumulação
Este novo sistema de recompensa não deve ser utilizado de forma abusiva através de uma 
duplicação das recompensas anteriores. Assim sendo, a legislação deve prever claramente 
que a nova protecção concedida como forma de contrapartida para a realização de ensaios 
pediátricos não será concedida novamente através de qualquer outra forma de protecção de 
mercado face à concorrência. Do mesmo modo, a prorrogação CCP não será concedida se o 
produto já for abrangido por uma patente secundária para uso ou fórmula pediátrica, uma 
vez que a protecção contra a concorrência já se encontra garantida. Os gabinetes nacionais 
de patentes que concedem o CCP deveriam requerer ao titular da patente que elaborasse 
uma declaração sobre os direitos existentes em termos de patente em relação às utilizações e 
fórmulas pediátricas antes da concessão de uma nova prorrogação do CCP.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 216
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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, nem a 
produtos cuja substância activa já seja 
protegida por uma patente que cubra o uso 
ou fórmula pediátrica ou tenha beneficiado 
de qualquer outra forma de exclusividade 
de dados ou exclusividade de mercado para 
uso pediátrico na UE.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem obter qualquer 
outra forma, nacional ou comunitária, de 
protecção da propriedade intelectual, 
exclusividade dos dados ou exclusividade 
do mercado para uso ou fórmula pediátrica 
da substância activa.
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Or. en

Justificação

Este novo sistema de recompensa não deve ser utilizado de forma abusiva através de uma 
duplicação das recompensas anteriores. Assim sendo, a legislação deve prever claramente 
que a nova protecção concedida como forma de contrapartida para a realização de ensaios 
pediátricos não será concedida novamente através de qualquer outra forma de protecção de 
mercado face à concorrência. Do mesmo modo, a prorrogação CCP não será concedida se o 
produto já for abrangido por uma patente secundária para uso ou fórmula pediátrica, uma 
vez que a protecção contra a concorrência já se encontra garantida. Os gabinetes nacionais 
de patentes que concedem o CCP deveriam requerer ao titular da patente que elaborasse 
uma declaração sobre os direitos existentes em termos de patente em relação às utilizações e 
fórmulas pediátricas antes da concessão de uma nova prorrogação do CCP.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 217
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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, nem a 
produtos cuja substância activa já seja 
protegida por uma patente que cubra a 
utilização ou fórmula pediátrica ou tenha 
beneficiado de qualquer outra forma de 
exclusividade de dados ou exclusividade de 
mercado para uso pediátrico.
Do mesmo modo, os medicamentos aos 
quais tenha sido concedida uma 
prorrogação do certificado complementar 
de protecção não podem obter qualquer 
outra forma, nacional ou comunitária, de 
protecção de propriedade intelectual, 
exclusividade dos dados ou exclusividade 
do mercado para uso ou fórmula pediátrica 
da substância activa.

Or. en
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Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º pelo mesmo autor. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 218
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 n°s 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 
medicamentos cuja substância activa tenha 
já beneficiado de uma protecção de patente 
ou exclusividade de comercialização para 
uso pediátrico na UE.

Or. pt

Justificação

Este sistema de retribuição não deve ser usado de forma abusiva. 

A legislação deve estabelecer claramente que a nova protecção compensatória adicional para os 
ensaios clínicos pediátricos não será novamente atribuída através de qualquer outra forma de 
protecção de comercialização.

Alteração apresentada por Genowewa Grabowska

Alteração 219
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n°s 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 

4. Os n°s 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 
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como medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

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 beneficiou 
de qualquer outra forma de exclusividade 
dos dados ou de exclusividade de 
comercialização para uso pediátrico na UE.
Também 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 
uso pediátrico ou forma farmacêutica da 
substância activa. 

Or. pl

Justificação

Este novo sistema de recompensas não deve ser alvo de abusos através da duplicação das 
recompensas anteriores. Por conseguinte, a legislação deve indicar claramente que a nova 
protecção compensatória adicional para os ensaios pediátricos não será novamente atribuída 
através de qualquer outra forma de protecção de comercialização. Também não deve ser 
concedida uma prorrogação do certificado complementar de protecção caso o produto já se 
encontre abrangido por uma patente secundária para o uso pediátrico ou a forma 
farmacêutica, visto que a protecção relativamente à concorrência já estará então 
assegurada. Os serviços nacionais de patentes que concedem certificados complementares de 
protecção devem solicitar ao titular da patente que efectue uma declaração sobre os direitos 
de patente em vigor relativamente ao uso pediátrico e à composição, antes de conceder a 
prorrogação do certificado complementar de protecção.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 220
ARTIGO 36, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. A prorrogação prevista no nº 1 só 
será admissível uma vez por medicamento.

Or. en
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Justificação

É necessário clarificar que os incentivos e as recompensas não devem ter carácter 
cumulativo. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 221
ARTIGO 37

Artigo 37º Suprimido
Sempre que o pedido de autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento designado como 
medicamento órfão nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000 incluir os 
resultados de todos os estudos feitos em 
conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, e a 
autorização de introdução no mercado 
concedida incluir a certificação referida no 
n.º 3 do artigo 29.º do presente 
regulamento, o período de dez anos previsto 
no n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 141/2000 é alargado para doze anos.
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.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 222
ARTIGO 37, PARÁGRAFO 1

Sempre que o pedido de autorização de Sempre que o pedido de autorização de 
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introdução no mercado de um medicamento 
designado como medicamento órfão nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 141/2000 
incluir os resultados de todos os estudos 
feitos em conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, e a 
autorização de introdução no mercado 
concedida incluir a certificação referida no 
n.º 3 do artigo 29.º do presente regulamento, 
o período de dez anos previsto no n.º 1 do 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 141/2000 
é alargado para doze anos.

introdução no mercado de um medicamento 
designado como medicamento órfão nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 141/2000 
incluir os resultados de todos os estudos 
feitos em conformidade com um plano de 
investigação pediátrica aprovado, e a 
autorização de introdução no mercado 
concedida incluir a certificação referida no 
n.º 3 do artigo 29.º do presente regulamento, 
o período de dez anos previsto no n.º 1 do 
artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 141/2000 
é alargado para dez anos e seis meses.

Or. en

Justificação

A exclusividade de comercialização de 10 anos concedida na Europa para medicamentos 
órfãos é já a mais longa a nível mundial. Os incentivos concedidos para indicações 
pediátricas são muitas vezes redundantes, na medida em que muitos medicamentos órfãos se 
destinam a doenças do foro metabólico que têm início na infância. Além disso, os 
medicamentos órfãos são muito caros e frequentemente muito lucrativos. Assim sendo, a 
prorrogação da exclusividade de comercialização deveria ser reduzida para 6 meses e 
deveria apenas aplicar-se quando a investigação pediátrica produziu resultados e 
contemplou actividades de investigação clínica.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 223
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 só é aplicável nos 
casos em que: 

(a) a conclusão de um plano de investigação 
pediátrica aprovado conduza à autorização 
de uma indicação pediátrica e
(b) a investigação realizada no quadro de 
um plano de investigação aprovado tenha 
incluído a investigação clínica e
(c) os resultados dos estudos realizados se 
reflictam no resumo das características do 
produto e, se for o caso, na bula do 
medicamento em questão.



AM\568363PT.doc 121/161 PE 357.553v02-00

PT

Or. en

Justificação

A exclusividade de comercialização de 10 anos concedida na Europa para medicamentos 
órfãos é já a mais longa a nível mundial. Os incentivos concedidos para indicações 
pediátricas são muitas vezes redundantes, na medida em que muitos medicamentos órfãos se 
destinam a doenças do foro metabólico que têm início na infância. Além disso, os 
medicamentos órfãos são muito caros e frequentemente muito lucrativos. Assim sendo, a 
prorrogação da exclusividade de comercialização deveria ser reduzida para 6 meses e 
deveria apenas aplicar-se quando a investigação pediátrica produziu resultados e 
contemplou actividades de investigação clínica.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 224
ARTIGO 38, PONTO 1

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 
referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento.

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 
referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento, desde que a prevalência da 
patologia seja inferior a 10/1000.

Se esta condição não se verificar ou se os 
estudos realizados no âmbito do plano de 
investigação pediátrica aprovado não 
conduzirem a uma indicação pediátrica, as 
despesas de investigação incorridas dão 
direito a redução fiscal.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 225
ARTIGO 38, PONTO 1

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 
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referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento.

referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento, na condição de a prevalência 
da doença em causa ser inferior a 10/1000.

Or. en

Justificação

Os períodos adicionais de protecção de dados e de comercialização apenas devem aplicar-se 
a medicamentos que se destinam a tratar doenças pouco frequentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 226
ARTIGO 38, PONTO 1

1. 1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 
referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento.

1. 1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplicam-se os períodos de 
protecção dos dados e da comercialização 
referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento, desde que a prevalência da 
patologia seja inferior a 10/1000.

Or. fr

Justificação

Na prática, é conveniente estabelecer a distinção entre os casos em que a venda do 
medicamento será suficientemente compensatória, porque se destina a uma vasta população 
pediátrica, daqueles em que o número de crianças afectadas é reduzido e em que é necessário 
um incentivo especial. Tal como no caso do regulamento relativo aos medicamentos órfãos, é 
útil estabelecer um limite para a prevalência da patologia, abaixo do qual o incentivo é 
aplicado. Embora nem todos os Estados-Membros disponham de dados precisos sobre a 
prevalência, alguns deles dispõem de dados que podem ser reunidos para calcular uma 
ordem de grandeza para a globalidade da União.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 227
ARTIGO 38, PONTO 1

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplicam-se os períodos de 

1. Se a autorização de introdução no 
mercado for concedida nos termos dos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, aplica-se o período de protecção 
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protecção dos dados e da comercialização 
referidos no n.º 11 do artigo 14.º desse 
regulamento.

dos dados e da comercialização de 5+2 anos.

Or. fr

Justificação

A fim de evitar abusos e poder garantir o acesso aos medicamentos, parece-nos justificado e 
razoável limitar o período de protecção, tal como previsto no nº 11 do artigo 14º do 
Regulamento nº 726/2004 (8+2 anos), a uma protecção de 5+2 anos. Esta limitação dos 
incentivos para medicamentos que já não estarão abrangidos por patentes ou certificados de 
protecção parece-nos mais proporcionada ao objectivo visado de recompensar os esforços 
dispendidos. Além disso, esta limitação justifica-se igualmente pelo facto de que, na maioria 
dos casos, a investigação relativa a medicamentos pediátricos é mais orientada para 
problemas ligados à posologia, às preparações galénicas e à análise das reacções adversas 
do que para a investigação fundamental.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 228
ARTIGO 38, PONTO 2

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva.

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva, desde que a prevalência 
da patologia seja inferior a 10/1000.

Se esta condição não se verificar ou se os 
estudos realizados no âmbito do plano de 
investigação pediátrica aprovado não 
conduzirem a uma indicação pediátrica, as 
despesas de investigação incorridas darão 
direito a redução fiscal.
Os métodos de recolha dos dados relativos 
à prevalência e as fontes dos mesmos serão 
definidos através de orientações.

Or. fr
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 229
ARTIGO 38, PONTO 2

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva.

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva, na condição de a 
prevalência da doença em causa ser 
inferior a 10/1000.
A Agência elaborará directrizes para 
definir as fontes e a análise dos dados 
relativos à prevalência da patologia.

Or. en

Justificação

Os períodos adicionais de protecção de dados e de colocação no mercado apenas devem 
aplicar-se a medicamentos que se destinam a tratar doenças pouco frequentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 230
ARTIGO 38, PONTO 2

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva.

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva, desde que a prevalência 
da patologia seja inferior a 10/1000.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 38º do mesmo autor.
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Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 231
ARTIGO 38, PONTO 2

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplicam-se os 
períodos de protecção dos dados e da 
comercialização referidos no n.º 1 do artigo 
10.º dessa directiva.

2. Se a autorização de introdução no 
mercado para uso pediátrico for concedida 
nos termos do procedimento previsto na 
Directiva 2001/83/CE, aplica-se um período
de protecção dos dados e da comercialização 
de 5+2 anos.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 38º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 232
ARTIGO 38, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Os métodos de recolha dos dados 
relativos à prevalência e as fontes dos 
mesmos serão definidos através de 
orientações.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 38º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Mia De Vits

Alteração 233
ARTIGO 39, PONTO 3

3. No prazo de dezoito meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão publicará um 

3. No prazo de dezoito meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão publicará um 
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inventário pormenorizado de todos os 
incentivos existentes na Comunidade e nos 
Estados-Membros para apoiar a 
investigação, o desenvolvimento e a 
disponibilidade de medicamentos para uso 
pediátrico. Esse inventário será actualizado 
periodicamente.

inventário pormenorizado de todos os 
incentivos existentes na Comunidade e nos 
Estados-Membros para apoiar a 
investigação, o desenvolvimento e a 
disponibilidade de medicamentos para uso 
pediátrico. Esse inventário será actualizado 
periodicamente.

Todavia, para se poder criar um sistema de 
incentivos eficaz, é necessário que a 
Comissão mantenha a competência da 
avaliação, após este período de dezoito 
meses, dos efeitos causados pelos diferentes 
tipos de incentivos e possa tomar uma 
decisão, caso a caso, sobre a retirada dos 
benefícios concedidos.

Or. fr

Justificação

Para atingir o objectivo do sistema de incentivos, é necessário que a Comissão mantenha 
uma certa competência em matéria de controlo e de avaliação das empresas beneficiárias. A 
fim de evitar potenciais abusos, a Comissão deverá poder retirar os benefícios concedidos às 
empresas farmacêuticas, utilizando meios para outros efeitos que a investigação no domínio 
dos medicamentos pediátricos. Sem um sistema eficaz de controlo e de avaliação, corre-se o 
risco de dar carta branca às empresas farmacêuticas.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 234
ARTIGO 39 BIS (novo)

Artigo 39º bis
1. O mais tardar, seis meses após a adopção 
do presente regulamento, será criado um 
programa europeu específico para a 
investigação sobre os medicamentos 
destinados às crianças, a fim de apoiar os 
estudos relativos aos produtos 
farmacêuticos ou às substâncias activas 
existentes não abrangidos por uma patente 
ou por um certificado de protecção 
suplementar.
2. Este programa comunitário denominar-
se-á MICE (Investigação sobre 
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medicamentos para as crianças da 
Europa).
3. O Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptarão, segundo as condições previstas 
no Tratado, as disposições relativas à 
proposta, em procedimento de co-decisão.
4. O programa será gerido pela Agência, 
que, sob o controlo da Comissão, lançará 
convites à apresentação de propostas 
específicas. Estes convites , na medida do 
possível, basear-se-ão numa taxa de 
financiamento susceptível de cobrir a 
totalidade, ou, pelo menos, grande parte 
dos custos gerados pelos estudos 
solicitados. 

Or. de

Justificação

O objectivo da proposta de regulamento, nomeadamente o de melhorar a segurança dos 
medicamentos para crianças, não pode ser alcançado unicamente com a proposta em apreço. 
Urge adoptar o programa comunitário adequado: MICE. A redacção desta alteração reforça 
a abordagem da relatora, conferindo-lhe maior precisão.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 235
ARTIGO 39 BIS (novo)

Artigo 39º bis 
Será criado ao mais breve trecho um 
programa comunitário de "investigação 
sobre medicamentos para as crianças da 
Europa/MICE", tendo em vista prestar 
apoio a estudos relacionados com 
medicamentos ou substâncias activas 
existentes não cobertos por uma  patente ou 
um certificado complementar de protecção.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os considerandos da proposta apresentada pela Comissão, um 
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programa comunitário de financiamento de estudos do sector não protegido por patentes 
assume importância considerável para a competitividade mundial da indústria farmacêutica 
europeia. Devido à inexistência de uma base jurídica aplicável a um programa comunitário 
especial para a investigação sobre medicamentos para as crianças na Europa (MICE), a 
forma mais rápida e mais adequada de concretizar esta ideia consiste em incluir este 
programa no 7º programa-quadro de investigação e desenvolvimento. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 236
ARTIGO 39 BIS (novo)

Artigo 39º bis
A Comissão apoiará a criação de um 
programa de estudo - Investigação sobre 
Medicamentos para as Crianças da 
Europa/MICE - com o objectivo de 
promover a realização de estudos sobre o 
uso pediátrico de medicamentos não 
protegidos por patente ou por certificado 
complementar de protecção.

Or. en

Justificação

Uma tal medida contribuiria para assegurar a segurança da saúde das crianças quando são 
submetidas a tratamento médico com medicamentos que não estejam protegidos por patente 
ou por um certificado complementar de protecção.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 237
ARTIGO 40, PONTO 1

1. A informação detalhada pertinente 
relativa aos ensaios constantes dos planos de 
investigação pediátrica aprovados, incluindo 
os que se realizem em países terceiros, deve 
ser introduzida na base de dados europeia 
criada pelo artigo 11.º da Directiva 
2001/20/CE.

1. A informação detalhada pertinente 
relativa aos ensaios constantes dos planos de 
investigação pediátrica aprovados, incluindo 
os que se realizem em países terceiros, deve 
ser introduzida na base de dados europeia 
criada pelo artigo 11.º da Directiva 
2001/20/CE. A título de derrogação, a 
Agência providenciará no sentido de parte 
desta informação ser acessível ao público.
Os resultados circunstanciados de todos os 
estudos concluídos realizados em 
conformidade com um plano de 
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investigação pediátrica aprovado, quer 
tenham sido concluídos prematuramente 
ou não, bem como os resultados 
circunstanciados de todos os estudos 
financiados pela Comunidade e pelos 
Estados-Membros tendo em vista conceder 
apoio a actividades de investigação e ao 
desenvolvimento e disponibilidade de 
medicamentos para uso pediátrico, 
incluindo quaisquer estudos financiados a 
título do programa "Investigação sobre 
Medicamentos para as Crianças da 
Europa/MICE", serão publicados pela 
Agência acompanhados, se necessário, de 
todas as conclusões relevantes para 
medicamentos da mesma categoria 
terapêutica que cubram o mesmo uso 
pediátrico proposto.

Or. en

Justificação

Recentemente têm-se registado vários casos no âmbito dos quais as empresas farmacêuticas 
não revelaram dados relativos a ensaios clínicos, por não provarem ser eficazes junto da 
população objecto dos ensaios, evidenciando, todavia, um risco acrescido de efeitos
secundários. Estes casos envolveram, sem excepção, ensaios clínicos junto da população 
pediátrica. Os profissionais do sector da saúde têm de ter acesso a dados relativos a ensaios, 
nomeadamente no domínio pediátrico, na medida em que são escassas as informações sobre 
o uso de medicamentos em crianças.

A necessidade de autorizar o público a aceder a bases de dados sobre ensaios clínicos é cada 
vez mais reconhecida. Pelo menos um Estado-Membro (Espanha) dispõe de legislação 
nacional que obriga à publicação de todos os ensaios clínicos conduzidos nesse Estado, 
tendo o Reino Unido manifestado o seu empenho em desenvolver legislação que produza os 
mesmos efeitos. Foi adoptada nos Estados Unidos uma lei (lei sobre o livre acesso a ensaios 
clínicos de 2005), de acordo com a qual será criada uma base de dados pública com os 
resultados de todos os ensaios clínicos nacionais.

Indubitavelmente, a base de dados de ensaios clínicos criada pela Directiva 2001/20/CE deve 
ser acessível ao público na sua integralidade. Tal não poderá ser logrado mercê do presente 
regulamento. Não obstante, o presente regulamento pode e deve definir a questão do acesso 
público aos dados relativos a ensaios clínicos pediátricos.
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 238
ARTIGO 40, PONTO 2

2. Mediante proposta da Agência e em 
consulta com os Estados-Membros e os 
interessados directos, a Comissão elaborará 
orientações sobre a natureza da informação 
referida no n.º 1 a introduzir na base de 
dados europeia criada pelo artigo 11.º da 
Directiva 2001/20/CE.

2. Mediante proposta da Agência e em 
consulta com os Estados-Membros e os 
interessados directos, a Comissão elaborará 
orientações sobre a natureza da informação 
referida no n.º 1 a introduzir na base de 
dados europeia criada pelo artigo 11.º da 
Directiva 2001/20/CE, sobre o conteúdo da 
informação a tornar acessível ao público, 
em aplicação do disposto no nº 1 e no 
presente número, e sobre as 
responsabilidades e as tarefas da Agência 
neste domínio.

Or. en

Justificação

Ver justificação do mesmo autor constante da alteração ao nº 1 do artigo 40º. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 239
ARTIGO 40, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. A Comissão elaborará directrizes 
aplicáveis aos casos em que o acesso à 
informação coligida em conformidade com 
os nºs 1 e 2 seja concedido ao Comité 
Pediátrico ou a peritos externos 
(associações científicas e organizações de 
doentes).

Or. en

Justificação

É necessário fornecer informações úteis, quer às associações científicas, quer às 
organizações de doentes. Para o efeito, é necessário dispor de directrizes da Comissão, tendo 
em devida consideração os direitos de propriedade intelectual consagrados na Directiva 
2001/20/CE.
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Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 240
ARTIGO 41

Artigo 41º Suprimido
Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais dos medicamentos junto da 
população em idade pediátrica e fornecerão 
esses dados à Agência no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
O Comité Pediátrico prestará 
aconselhamento sobre o conteúdo e o 
formato dos dados a recolher.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 241
ARTIGO 41

Artigo 41º Suprimido
Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais dos medicamentos junto da 
população em idade pediátrica e fornecerão 
esses dados à Agência no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
O Comité Pediátrico prestará 
aconselhamento sobre o conteúdo e o 
formato dos dados a recolher.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 242
ARTIGO 41, PARÁGRAFO 1

Os Estados-Membros recolherão os dados Os Estados-Membros recolherão os dados 
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disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais dos medicamentos junto da 
população em idade pediátrica e fornecerão 
esses dados à Agência no prazo de dois anos
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais e necessários dos medicamentos 
junto da população em idade pediátrica e 
fornecerão esses dados à Agência no prazo 
de um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

O principal objectivo do Regulamento, tal como definido no artigo 1º, consiste em promover 
o desenvolvimento de medicamentos destinados a dar resposta às "necessidades terapêuticas 
específicas da população em idade pediátrica".

Ora, se se quiser cumprir o seu objectivo declarado do regulamento, será necessário 
estabelecer primeiro um inventário das necessidade e determinar prioridades.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 243
ARTIGO 41, PARÁGRAFO 1

Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais dos medicamentos junto da 
população em idade pediátrica e fornecerão 
esses dados à Agência no prazo de dois anos
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Os Estados-Membros recolherão os dados 
disponíveis sobre todos os tipos de uso 
actuais dos medicamentos junto da 
população em idade pediátrica e fornecerão 
esses dados à Agência no prazo de um ano a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 244
ARTIGO 42, PONTOS 1 E 2

Artigo 42º Suprimido

1. Os dados referidos no artigo 41.º serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação.

2. Com base na avaliação prevista no n.º 1 
do presente artigo e noutra informação 
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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.

A Agência publicará o inventário no prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

Or. en

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 245
ARTIGO 42, PONTOS 1 E 2

1. Os dados referidos no artigo 41.º serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação.

Suprimido

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.
A Agência publicará o inventário no prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 246
ARTIGO 42, PONTO 1

1. Os dados referidos no artigo 41.º serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação.

1. Os dados referidos no artigo 41.º serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação, no 
prazo de 2 anos a partir da entrada em 
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vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário que a Agência disponha de um prazo claro para efeitos de avaliação dos dados 
transmitidos pelos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 247
ARTIGO 42, PONTO 1

1. Os dados referidos no artigo 41.º serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação.

1. Os dados referidos no artigo 41.º, 
incluindo os dados provenientes de ensaios 
realizados em  países terceiros, serão 
avaliados pela Agência, sobretudo para 
identificar prioridades de investigação.

Or. el

Justificação

É indispensável que os dados e informações recolhidos pela Agência sobre ensaios contidos 
em programas de investigação pediátrica também incluam informações e dados relativos a 
ensaios realizados em países terceiros.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 248
ARTIGO 42, PONTO 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, incluindo prioridades em 
matéria de investigação.

Or. en
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Justificação

O inventário de necessidades não deve simplesmente consistir numa lista de usos actuais de 
medicamentos da população em idade pediátrica, devendo também identificar prioridades. O 
inventário deveria ser publicado decorrido um prazo de dois anos.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 249
ARTIGO 42, PONTO 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 por ordem de prioridade.

Or. el

Justificação

Não basta apenas elaborar o inventário, é também necessário estabelecer a ordem de 
prioridade das necessidades terapêuticas.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 250
ARTIGO 42, PONTO 2, PARÁGRAFO 2

A Agência publicará o inventário no prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e actualizá-
lo-á periodicamente.

A Agência publicará o inventário no prazo 
de um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e actualizá-
lo-á periodicamente.

Or. en

Justificação

A lista de necessidades terapêuticas proposta para crianças deveria ser elaborada 
imediatamente pela Comissão, UE e peritos nacionais, e não apenas três anos após a entrada 
em vigor do regulamento. Os peritos do Comité Pediátrico poderão então identificar de 
forma mais adequada as prioridades de investigação a partir dessa lista.
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Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 251
ARTIGO 42, PONTO 2, PARÁGRAFO 2

A Agência publicará o inventário no prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

A Agência publicará o inventário no prazo 
de dois anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 252
ARTIGO 42, PONTO 2, PARÁGRAFO 2

A Agência publicará o inventário no prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

A Agência publicará o inventário no prazo 
de dois anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e 
actualizá-lo-á periodicamente.

Or. en

Justificação

O inventário de necessidades não deve simplesmente consistir numa lista de usos actuais de 
medicamentos da população em idade pediátrica, devendo também identificar prioridades. O 
inventário deveria ser publicado decorrido um prazo de dois anos.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 253
ARTIGO 43

Artigo 43º Suprimido
1. Com o apoio científico do Comité 
Pediátrico, a Agência criará uma rede 
europeia de redes nacionais e europeias, 
investigadores e centros existentes com 
conhecimentos e experiência específicos em 
matéria de realização de estudos na 
população em idade pediátrica.

2. A rede europeia terá, nomeadamente, 
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por objectivo coordenar os estudos relativos 
aos medicamentos pediátricos, reunir as 
competências científicas e administrativas 
necessárias a nível europeu e evitar a 
duplicação de estudos e ensaios que 
envolvam crianças.

3. No prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
o Conselho de Administração da Agência, 
mediante proposta do director executivo, 
após consulta da Comissão, os 
Estados-Membros e os interessados 
directos, adoptará uma estratégia de 
aplicação destinada a estabelecer e gerir a 
rede europeia. A rede deve, se for o caso, 
ser compatível com os trabalhos de reforço 
dos alicerces do espaço europeu da 
investigação no contexto dos programas-
quadro comunitários de acções de 
investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de demonstração.

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 254
ARTIGO 43, PONTO 2

2. A rede europeia terá, nomeadamente, por 
objectivo coordenar os estudos relativos aos 
medicamentos pediátricos, reunir as 
competências científicas e administrativas 
necessárias a nível europeu e evitar a 
duplicação de estudos e ensaios que 
envolvam crianças.

2. A rede europeia terá, nomeadamente, por 
objectivo coordenar os estudos relativos aos 
medicamentos pediátricos, reunir as 
competências científicas e administrativas 
necessárias a nível europeu e evitar a 
duplicação de estudos e ensaios que 
envolvam crianças. A rede europeia velará 
por assegurar sistematicamente uma 
utilização óptima dos recursos disponíveis.

Or. en
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Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 255
ARTIGO 43, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Velará igualmente pela optimização 
dos meios: análise da exequibilidade dos 
estudos com um mínimo de custos (em 
termos humanos e financeiros) e da 
adequação dos protocolos para responder 
tão rápida e simplesmente quanto possível 
às questões clínicas que se coloquem.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 256
ARTIGO 43, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. A rede europeia deverá também velar 
por assegurar uma utilização óptima dos 
recursos disponíveis, determinando 
nomeadamente a viabilidade dos estudos 
propostos e a sua eficácia em termos de 
custos humanos e financeiros e garantindo 
que os estudos encontrem respostas claras
para importantes questões de ordem clínica 
no mais curto prazo possível.

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 257
ARTIGO 44, PONTO 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 

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 que sejam 
elegíveis para inclusão num plano de 
investigação pediátrica serão tidos em conta 
pelo Comité Pediátrico na apreciação dos 
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8.º, 9.º ou 31.º. pedidos de isenção ou diferimento, e pelas 
entidades competentes, na apreciação dos 
pedidos apresentados ao abrigo dos artigos 
8.º, 9.º ou 31.º.

Or. en

Justificação

A proposta não deve constituir um desincentivo à realização de estudos pediátricos a curto 
prazo. A presente alteração permite clarificar que as investigações pediátricas iniciadas 
antes da entrada em vigor do regulamento e não sujeitas a avaliação num país terceiro serão 
consideradas como elemento integrante de um plano de investigação pediátrica aprovado 
logo que o regulamento seja adoptado.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 258
ARTIGO 47

A contribuição comunitária prevista no 
artigo 67.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 destina-se a cobrir todos os 
aspectos do trabalho do Comité Pediátrico, 
incluindo o apoio científico prestado por 
peritos, e da Agência, incluindo a apreciação 
dos planos de investigação pediátrica, o 
aconselhamento científico e quaisquer 
isenções de taxa previstos no presente 
Regulamento, bem como a apoiar as 
actividades da Agência no quadro dos 
artigos 40.º e 43.º do presente regulamento.

A contribuição comunitária prevista no 
artigo 67.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 destina-se a cobrir os aspectos do 
trabalho do Comité Pediátrico, incluindo o 
apoio científico prestado por peritos, e da 
Agência, incluindo a apreciação dos planos 
de investigação pediátrica, o 
aconselhamento científico e quaisquer 
isenções de taxa previstos no presente 
Regulamento, bem como a apoiar as 
actividades da Agência no quadro dos 
artigos 40.º e 43.º do presente regulamento.

Adicionalmente, será criado um programa 
especial de investigação pediátrica, 
financiado no âmbito da política de saúde, 
destinado à investigação de medicamentos 
não protegidos por patente.

Or. de

Justificação

Os incentivos financeiros e o apoio financeiro à investigação no domínio dos medicamentos 
não protegidos por patente são fundamentais, nomeadamente no âmbito dos medicamentos 
para crianças. Por conseguinte, não é suficiente lançar uma iniciativa unicamente no âmbito 
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do 7° Programa-Quadro de Investigação.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 259
ARTIGO 47 BIS (novo)

Artigo 47º bis
A contribuição comunitária destinar-se-á 
também a apoiar estudos realizados no 
contexto do programa de Investigação 
sobre Medicamentos para as Crianças da 
Europa/MICE no âmbito do qual a 
investigação académica desempenhará um 
papel substancial.

Or. en

Justificação

A despeito dos conhecimentos técnicos existentes, revela-se cada vez mais difícil identificar 
os recursos necessários para realizar estudos internacionais em regime de cooperação 
destinados à avaliação de novas terapias. Entendemos ser necessária uma abordagem 
bastante mais vigorosa relativamente ao estatuto de medicamentos que não dispõem de 
licença ou que não estão sujeitos a patente. No nosso entender, um plano global destinado a 
melhorar a investigação pediátrica na Europa deve ir além do financiamento do papel de 
coordenação desempenhado pela Agência e afigura-se inapropriado remeter todos estes 
aspectos para futura legislação ainda imprecisa. Receia-se que a actual proposta sirva 
sobretudo para estimular o desenvolvimento pediátrico de medicamentos novos e/ou ainda 
protegidos por patente, sem grande influência no estatuto de medicamentos que não estão 
protegidos por licença ou que deixaram de estar cobertos por patente ou protecção 
complementar.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 260
ARTIGO 49, PONTO 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 
pormenorizado de todos os medicamentos 
para uso pediátrico autorizados desde a sua 

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

Or. fr

Justificação

Uma avaliação pertinente da aplicação desta legislação requer um recuo suficiente para 
apreciar os seus efeitos e propor eventuais adaptações.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 261
ARTIGO 49, PONTO 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 
pormenorizado de todos os medicamentos 
para uso pediátrico autorizados desde a sua 
entrada em vigor.

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 
pormenorizado de todos os medicamentos 
para uso pediátrico autorizados desde a sua 
entrada em vigor. A Comissão procederá, 
em particular, a uma análise das operações 
de incentivo e de recompensa referidas nos 
artigos 36º e 37º, com uma avaliação 
financeira dos custos de investigação e dos 
lucros resultantes desses incentivos. Se a 
análise revelar uma má adaptação do 
mecanismo face aos resultados desejados 
ou obtidos, propor-se-á uma modificação 
dos referidos artigos segundo o 
procedimento previsto no artigo 50º.

Or. fr

Justificação

Afigura-se importante dispor de uma cláusula de revisão diferida para avaliar a eficácia e a 
equidade do sistema de recompensas e incentivos instaurado no título V. O prazo de seis anos 
previsto na proposta da Comissão parece suficiente para se dispor de um recuo necessário 
para a aplicação do presente regulamento.
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 262
ARTIGO 49, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. No prazo de cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
experiência adquirida no âmbito da 
aplicação dos artigos 36º a 38º, incluindo 
uma análise do funcionamento das 
recompensas a incentivos, tendo em vista 
propor todas e quaisquer alterações que se 
revelem necessárias à luz do impacto 
económico resultante da aplicação destes 
artigos. Além disso, o relatório deverá 
incluir uma análise dos benefícios 
estimados para a saúde ocorridos em 
resultado da aplicação do regulamento.

Or. en

Justificação

A proposta de realização de uma revisão decorrido um período de 5 anos reporta-se ao 
funcionamento dos artigos 36º-38º. Considera-se que uma tal medida é necessária, na medida 
em que subsistem algumas preocupações quanto à adequação dos incentivos financeiros 
previstos no regulamento e quanto ao ónus daí resultante para os orçamentos de saúde dos 
Estados-Membros. Com base no vasto leque de estudos de impacto económico realizados até 
à data, afigura-se também claro ser muito difícil prever os custos e os benefícios com 
exactidão.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 263
ARTIGO 52, PONTO (-1) (novo)

Artigo 7, nº 2 bis (novo) (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

-1. Ao artigo 7.º é aditado um n.º 2 bis:
"2 bis. Todo e qualquer produto protegido 

por uma patente de base válida ou por um 
certificado complementar de protecção 
concedido em conformidade com o presente 
regulamento no território de um 
Estado-Membro e para o qual foi emitida 
uma declaração de conformidade com o 
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plano de investigação pediátrica aprovado e 
levado a bom termo nos termos do nº 3 do
artigo 29º do Regulamento (CE) n° …/… 
(Regulamento "pediatria") terá direito a 
um certificado de prorrogação para uso 
pediátrico".

Or. en

Justificação

As alterações supra ao artigo 52º constituem alterações técnicas que se destinam a definir 
disposições operacionais do direito específico, do certificado de prorrogação para uso 
pediátrico e da prorrogação da protecção regulamentar dos dados, nos termos do artigo 36º 
alterado.

O prazo para a apresentação da prorrogação pediátrica prevista no nº 1 do artigo 52º é 
alterado para permitir apresentar o pedido o mais tardar seis meses antes da expiração da 
patente de base ou do certificado complementar de protecção (em vez do prazo de 24 meses, 
mais restritivo).

No que diz respeito às alterações ao artigo 36º e ao nº 2 do artigo 52º e em virtude do 
incentivo decorrente do cumprimento de um plano de investigação pediátrica, apenas o 
titular da autorização de comercialização (isto é, a pessoa que realizou os estudos clínicos na 
população em idade pediátrica) está habilitado a beneficiar da prorrogação dos direitos de 
propriedade intelectual e da protecção regulamentar dos dados que cobre o seu 
medicamento. Pode suceder que o titular da autorização de comercialização e o titular da 
patente/CCP não sejam a mesma pessoa. Nesses casos, o titular da patente ou do CCP terão 
de provar que o titular da autorização de comercialização deu a sua anuência ao pedido de 
certificado de prorrogação para uso pediátrico.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 264
ARTIGO 52, PONTO (1)

Artigo 7, nº 3 (Regulamento (CEE) nº 1768/92)

3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
ser apresentado, o mais tardar, dois anos
antes do termo de validade do certificado.

3. O pedido de prorrogação de um 
certificado para uso pediátrico nos termos 
do n.º 2 bis do presente artigo e do artigo 
36.º do Regulamento (CE) n° […/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(Regulamento "pediatria")*] deve ser 
apresentado, o mais tardar, seis meses antes 
do termo de validade da patente de base ou
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do certificado complementar de protecção.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 265
ARTIGO 52, PONTO (1)

Artigo 7, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
ser apresentado, o mais tardar, dois anos
antes do termo de validade do certificado.

3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
ser apresentado, o mais tardar, seis meses
antes do termo de validade do certificado.

Or. en

Justificação

O prazo proposto de 2 anos para efeitos de apresentação de um pedido de prorrogação 
parece excessivamente restritivo.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 266
ARTIGO 52, PONTO (1)

Artigo 7, nº 3 (Regulamento (CE) nº 1768/92)

"3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 

"3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
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ser apresentado, o mais tardar, dois anos
antes do termo de validade do certificado."

ser apresentado, o mais tardar, seis meses 
antes do termo de validade do certificado."

Or. fr

Justificação

O prazo para solicitar a prorrogação do certificado complementar de protecção (CCP), 
previsto no nº 1 do artigo 52º, deverá ser reduzido de 2 anos para seis meses antes da 
expiração do certificado original. Com efeito, são vários os casos em que os ensaios clínicos 
pediátricos só poderão ser completados numa fase tardia do ciclo de vida do produto.

Na maioria dos casos, a realização de estudos pediátricos sem dispor de informações claras 
e precisas sobre a eficácia e a segurança do medicamento no adulto (reacções adversas, 
contra-indicações, interacções entre medicamentos, etc.) não é eticamente justificável nem 
permite garantir suficientemente a segurança das crianças que aceitem participar em 
estudos.

Por conseguinte, afigura-se mais sensato reduzir o prazo de apresentação do pedido de 
prorrogação do CCP de 2 anos para seis meses a fim de incentivar o requerente a prosseguir 
os estudos e, simultaneamente, maximizar o período de investigação.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 267
ARTIGO 52, PONTO (1)

Artigo 7, nº 3 (Regulamento 1768/92/CEE)

"3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
ser apresentado, o mais tardar, dois anos
antes do termo de validade do certificado.

"3. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º do presente regulamento 
e do artigo 36.º do Regulamento (CE) n° 
[…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento "pediatria")*] deve 
ser apresentado, o mais tardar, um ano antes 
do termo de validade do certificado.

Or. el

Justificação

É importante promover a autorização de novos medicamentos; assim, as disposições relativas 
à apresentação de pedidos de prorrogação da validade de um certificado não devem ser 
restritivas. A apresentação do pedido de prorrogação um ano antes  de  o certificado expirar 
é razoável em comparação com os dois anos da proposta da Comissão o que é excessivo.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 268
ARTIGO 52, PONTO (2), ALÍNEA A)

Artigo 8, nº 1, alínea d) (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

a) é acrescentada ao n.º 1 a seguinte alínea 
d):
"d) Se o pedido de certificado incluir um 
pedido de prorrogação da eficácia no tempo 
do certificado nos termos do n.º 3 do artigo 
13.º do presente regulamento e do artigo 
36.º do Regulamento (CE) n.º […/… 
(Regulamento "pediatria")]:

Suprimido

i) uma cópia da certificação de 
cumprimento de um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado, 
mencionada no n.º 3 do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")];
ii) se for o caso, para além da cópia das 
autorizações de colocação no mercado 
referidas na alínea b), cópias das 
autorizações de colocação no mercado dos 
restantes Estados-Membros, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]."

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 269
ARTIGO 52, PONTO (2), ALÍNEA B)

Artigo 8, nº 1a (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

"1a. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido conterá:

"1a. Para além dos requisitos consagrados 
no nº 1, alínea a), pontos (i) a (iii), o
pedido de prorrogação para uso pediátrico
de um certificado conterá:

a) uma cópia do certificado já concedido; a) se for o caso, uma cópia do certificado 
complementar de protecção já concedido;
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b) uma cópia da certificação de 
cumprimento de um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado, 
mencionada no n.º 3 do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")];

b) uma cópia da certificação de 
cumprimento de um plano de investigação 
pediátrica aprovado e completado, 
mencionada no n.º 3 do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")];

c) cópias das autorizações de colocação do 
medicamento no mercado de todos os 
Estados-Membros."

(c) nos casos em que o titular da patente de 
base ou do certificado complementar de 
protecção seja diferente do titular da 
autorização de colocação no mercado que 
inclui a declaração de conformidade 
referida na alínea b) supra, uma 
declaração deste último nos termos da qual 
autoriza a apresentação de um pedido de 
certificado de prorrogação para uso 
pediátrico.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 270
ARTIGO 52, PONTO (2), ALÍNEA C)

Artigo 8, nº 2 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

c) o n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
"2. Os Estados-Membros podem exigir o 
pagamento de uma taxa aquando da 
apresentação de um pedido de certificado ou 
de um pedido de prorrogação da validade de 
um certificado."

c) o n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
"2. Os Estados-Membros podem exigir o 
pagamento de uma taxa aquando da 
apresentação de um pedido de um 
certificado de prorrogação para uso
pediátrico."

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 271
ARTIGO 52, PONTO (3), ALÍNEA A)

Artigo 9, nº 1, novo parágrafo (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

O pedido de prorrogação da validade de um 
certificado já concedido deve ser 
apresentado à entidade competente em 
matéria de propriedade industrial do Estado-
Membro que tiver passado o certificado.

O pedido de um certificado de prorrogação 
para uso pediátrico deve ser apresentado à 
entidade competente em matéria de 
propriedade industrial do Estado-Membro 
que tiver passado o certificado 
complementar de protecção, em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento ou a patente de base, ou em 
cujo nome foi passado."

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 272
ARTIGO 52, PONTO (3), ALÍNEA B)

Artigo 9, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

b) é aditado o seguinte número 3:
"3. O n.º 2 é aplicável à notificação do 
pedido de prorrogação da validade de um 
certificado já concedido. A notificação 
conterá, também, o pedido de prorrogação 
de validade do certificado nos termos do 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º […/… 
(Regulamento "pediatria")]."

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 273
ARTIGO 52, PONTO (4)

Artigo 11, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

(4) Ao artigo 11.º, é aditado um n.º 3 com a
seguinte redacção:

"3. Os n.ºs 1 e 2 são aplicáveis à notificação 
da concessão ou da recusa de prorrogação 
de um certificado já concedido."

(4) Ao artigo 11.º, é aditado um n.º 3 com a 
seguinte redacção:

"3. Os n.ºs 1 e 2 são aplicáveis à notificação 
da concessão ou da recusa de um certificado
de prorrogação para uso pediátrico."

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 274
ARTIGO 52, PONTO (5) BIS (novo)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

Salvo disposição em contrário no presente 
regulamento, os artigos 1º, 4º a 6º, 9º(nº 2), 
10º, 11º, 14º a 18º do Regulamento (CEE) 
nº 1768/92 aplicam-se "mutatis mutandis" 
ao presente artigo. {Em particular, o 
âmbito de protecção concedido por um 
certificado de prorrogação para uso 
pediátrico será conforme ao previsto no 
artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 
1768/92}

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 275
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de doze meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

Or. en

Justificação

A duração da prorrogação é alterada para 12 meses.

Alteração apresentada por Genowewa Grabowska

Alteração 276
ARTIGO 52, ALÍNEA (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) nº 1768/92)

"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única 
vez."

"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou seis 
meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez."

Or. pl

Justificação

Vide justificação da alteração ao n° 1 do artigo 36° apresentada pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 277
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)
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3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou seis 
meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 278
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

(5) Ao artigo 13.º, é aditado um n.º 3 com a 
seguinte redacção:
"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única 
vez."

(5) Ao artigo 13.º, é aditado um n.º 3 com a 
seguinte redacção:
"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou seis 
meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez."

Or. en

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 279
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92) 

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou seis 
meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
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prorrogado uma única vez.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 280
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CE) nº 1768/92)

"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única 
vez."

"3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou 
seis meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única 
vez."

Or. pt

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 281
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de três ou seis 
meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez.

Or. en
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Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 282
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de quatro ou 
oito meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 283
ARTIGO 52, PONTO (5) 

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento (CE) 
n.º […/… (Regulamento "pediatria")]. Nesse 
caso, o período previsto no n.º 1 do presente 
artigo só pode ser prorrogado uma única vez.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de quatro ou 
oito meses no caso do artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período previsto 
no n.º 1 do presente artigo só pode ser 
prorrogado uma única vez."

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº 1 do artigo 36º do mesmo autor.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 284
ARTIGO 52, PONTO (5)

Artigo 13, nº 3 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão 
objecto de uma prorrogação de seis meses 
no caso do artigo 36.º do Regulamento 
(CE) n.º […/… (Regulamento 
"pediatria")]. Nesse caso, o período 
previsto no n.º 1 do presente artigo só pode 
ser prorrogado uma única vez.

3. O certificado de prorrogação para uso 
pediátrico produzirá efeitos após o termo 
legal da patente de base ou, se aplicável, do 
certificado complementar concedido em 
conformidade com o presente regulamento 
para um período igual a seis meses.

Or. en

Justificação

Ver justificação constante da alteração ao nº -1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 285
ARTIGO 55

O requisito previsto no n° 1 do artigo 8.º não 
é aplicável a pedidos em condições de ser 
instruídos, pendentes à data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

1. O requisito previsto no n° 1 do artigo 8.º 
não é aplicável a pedidos em condições de 
ser instruídos, pendentes à data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. Os estudos pediátricos iniciados antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
e que não foram utilizados em quaisquer 
outras avaliações serão elegíveis para 
inclusão num plano de investigação 
pediátrica.

Or. en

Justificação

O regulamento não deve protelar o desenvolvimento de novos fármacos. Os estudos 
pediátricos iniciados antes da entrada em vigor do regulamento e não utilizados para 
avaliação noutros contextos devem ser considerados no âmbito de um plano de investigação 
pediátrica aprovado.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 286
ARTIGO 56, PONTO 1

1. O presente regulamento entra em vigor no 
trigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

1. O presente regulamento entra em vigor no 
trigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Pedidos apresentados ao abrigo dos artigos 
8 e 9 que contenham conclusões de estudos 
globais em planos de investigação 
pediátrica aprovados que tenham sido 
submetidos à Agência antes da entrada em 
vigor do presente regulamento devem ser 
encarados como pedidos ao abrigo do 
presente regulamento e a decisão resultante 
aplicar-se-á a partir da data de entrada em 
vigor da directiva.

Or. el

Justificação

Caso tenham já sido iniciados estudos globais em planos de investigação pediátrica e tenham 
sido submetidos à Agência antes da entrada em vigor do regulamento, deverão prever-se 
disposições transitórias para não desencorajar a investigação pediátrica e evitar um 
tratamento desfavorável dos casos em que já se tenham iniciado os ensaios clínicos para a 
autorização de medicamentos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 287
ARTIGO 56, PONTO 1

1. O presente regulamento entra em vigor no 
trigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

1. O presente regulamento entra em vigor no 
trigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Um pedido por força do disposto nos 
artigos 8º ou 9º que inclua os resultados de 
todos os estudos finalizados em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado apresentado à Agência 
antes de 1 de Outubro de 2005 e antes da 
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entrada em vigor do presente regulamento 
será considerado um pedido apresentado ao 
abrigo do presente regulamento e a decisão 
daí resultante produzirá efeitos à data da 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Ao abrigo da proposta em apreço, os estudos pediátricos existentes realizados e apresentados 
às autoridades sanitárias competentes antes da entrada em vigor do regulamento não  
poderiam beneficiar do sistema de recompensas e incentivos. Este desfasamento temporal 
poderia originar um atraso temporário na realização de futuras actividades de investigação 
pediátrica na Europa. Ora, afigura-se necessário dispor de um regime transitório. A 
inexistência de tais medidas transitórias poderia funcionar como um obstáculo ao 
desenvolvimento destes projectos na Europa no caso de empresas que desenvolvem 
actividades neste domínio e realizam investimentos e estudos pediátricos sem terem uma 
obrigação jurídica de o fazer. A introdução de um regime transitório permitiria obviar a uma 
tal dificuldade.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 288
ARTIGO 56, PONTO 2

2. O artigo 8.º é aplicável a partir de ... 
[dezoito meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

Suprimido

O artigo 9.º é aplicável a partir de ... [vinte 
e quatro meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento]. 
Os artigos 31.º e 32.º são aplicáveis a partir 
de ... [seis meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

Or. el

Justificação

Caso tenham já sido iniciados estudos globais em planos de investigação pediátrica e tenham 
sido submetidos à Agência antes da entrada em vigor do regulamento, deverão prever-se 
disposições transitórias para não desencorajar a investigação pediátrica e evitar um 
tratamento desfavorável dos casos em que já se tenham iniciado os ensaios clínicos para a 
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autorização de medicamentos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 289
ARTIGO 56, PONTO 2

2. O artigo 8.º é aplicável a partir de ... 
[dezoito meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

2. O artigo 8.º é aplicável a partir de ... [doze
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

O artigo 9.º é aplicável a partir de ... [vinte e 
quatro meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

O artigo 9.º é aplicável a partir de ... [dezoito
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

Os artigos 31.º e 32.º são aplicáveis a partir 
de ... [seis meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

Os artigos 31.º e 32.º são aplicáveis a partir 
de ... [seis meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

Or. en

Justificação

Importa-se apropriado acelerar a implementação dos artigos 8º e 9º. Se a Comissão der 
início aos trabalhos preparatórios necessários nos termos do artigo 11º imediatamente após 
a entrada em vigor do presente regulamento, os prazos poderão ser mais curtos.


