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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 14
CONSIDERANDO 24

(24) É essencial garantir que os mecanismos 
de farmacovigilância estejam adaptados para 
dar resposta aos desafios específicos da 
recolha de dados de segurança relativos à 
população pediátrica, incluindo dados sobre 
eventuais efeitos a longo prazo. A eficácia 
na população pediátrica poderá também 
requerer estudos suplementares após a 
autorização. Por conseguinte, ao apresentar 
um pedido de autorização de introdução no 
mercado que inclua os resultados de estudos 
realizados nos termos de um plano de 
investigação pediátrica aprovado, o 
requerente deverá ter a obrigação 
suplementar de indicar como tenciona 
garantir o acompanhamento a longo prazo 
das eventuais reacções adversas à utilização 

(24) É essencial garantir que os mecanismos 
de farmacovigilância estejam adaptados para 
dar resposta aos desafios específicos da 
recolha de dados de segurança relativos à 
população pediátrica, incluindo dados sobre 
eventuais efeitos a longo prazo. A eficácia 
na população pediátrica poderá também 
requerer estudos suplementares após a 
autorização. Por conseguinte, ao apresentar 
um pedido de autorização de introdução no 
mercado que inclua os resultados de estudos 
realizados nos termos de um plano de 
investigação pediátrica aprovado, o 
requerente deverá ter a obrigação 
suplementar de indicar como tenciona 
garantir o acompanhamento a longo prazo 
das eventuais reacções adversas à utilização 



PE 370.256 v01-00 2/21 AM\604731PT.doc

PT

do medicamento, bem como da sua eficácia 
para a população pediátrica. Além disso, 
quando haja especiais motivos de 
preocupação, deverá ser prevista a 
possibilidade de exigir 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 
pós-comercialização.

do medicamento, bem como da sua eficácia 
para a população pediátrica. Além disso, 
quando haja especiais motivos de 
preocupação, o requerente apresenta e 
aplica, como condição para a concessão da 
autorização de introdução no mercado, um 
sistema de gestão do risco e/ou realiza
estudos específicos pós-comercialização.

Or. fr

Justificação

Quando haja especiais motivos de preocupação, o requerente apresenta um plano de 
gestão do risco adequado. Substitui a alteração 4.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 15
CONSIDERANDO 27

(27) O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado concedido nos termos do 
presente regulamento só deverá ser 
admissível se o certificado tiver sido 
concedidos nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(27) O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado concedido nos termos do 
presente regulamento só deverá ser 
admissível se o certificado tiver sido 
concedidos nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92. Se, todavia, em virtude 
da redução de cinco anos prevista no nº 1 
do artigo 13º do referido Regulamento, não 
existir qualquer certificado, a recompensa 
deverá ser concedida sob a forma de uma 
prorrogação de seis meses do certificado 
complementar de protecção.

Or. en

Justificação

Cf. a alteração ao nº 1 do artigo 52º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Jolanta Dičkutė

Alteração 16
CONSIDERANDO 27
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(27) O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado concedido nos termos do 
presente regulamento só deverá ser 
admissível se o certificado tiver sido 
concedidos nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 1768/92.

(27) O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado concedido nos termos do 
presente regulamento só deverá ser 
admissível se o certificado tiver sido 
concedidos nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92. Se, 
todavia, em virtude da redução de cinco 
anos prevista no nº 1 do artigo 13º do 
referido Regulamento, não existir qualquer 
certificado, a recompensa deverá ser 
concedida sob a forma de uma prorrogação 
de seis meses do certificado complementar 
de protecção.

Or. en

Justificação

A prorrogação do CCP é concedida a todos os novos medicamentos ou a derivados 
de medicamentos que ainda se encontram protegidos por um CCP ou por uma 
patente elegível para efeitos de obtenção de um CCP. A prorrogação está 
relacionada com a duração fixada nos nºs 1 e 2 do artigo 13º do Regulamento nº 
1768/92 relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os 
medicamentos. Em conformidade com o nº 1 do artigo 13º, a duração do CCP é 
equivalente ao período que decorre entre a data da apresentação do pedido da 
patente e a data da primeira autorização de colocação no mercado na Comunidade, 
reduzido um período de cinco anos. Por conseguinte, a duração do CCP nula para os 
novos medicamentos que foram desenvolvidos e autorizados em menos de cinco anos. 
É claro que os medicamentos que ainda se encontram sob patente elegível para 
obtenção de um CCP, mas em que a duração do CCP seja nula nos termos do nº 1 do 
artigo 13º do Regulamento 1768/92, deveriam beneficiar igualmente de uma 
prorrogação do CCP, caso seja realizada uma investigação pediátrica. O artigo 52º 
da posição comum, que altera o Regulamento nº 1768/92 relativo ao CCP, não trata 
claramente esta questão, pelo que deve ser alterado no sentido de se clarificar que a 
prorrogação do CCP é concedida independentemente da duração efectiva do CCP, 
incluindo se for nula, evitando desse modo futuras discussões.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 17
CONSIDERANDO 35 BIS (novo)

(35 bis) A Directiva 76/769/CEE do 
Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de 
algumas substâncias e preparações 
perigosas 1 proíbe a colocação no mercado 
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para utilização do público em geral de 
substâncias ou preparações contendo 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, das categorias 1 ou 2, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
do Conselho, de 27 de Junho de 1967, 
relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à classificação, 
embalagem e rotulagem das substâncias 
perigosas 2.
________________

1 JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2005/90/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO 33, 4.2.2006, p. 28).
2 JO L 196, 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2004/73/CE (JO L 152, 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justificação

Nova alteração decorrente de um facto novo (artigo 62º, 2d). Recentes investigações 
na Alemanha revelaram que uma substância classificada como tóxica para a 
reprodução é utilizada como excipiente em mais de 50 medicamentos sujeitos a 
prescrição médica e em produtos de venda livre. O direito comunitário não permite a 
venda de substâncias consideradas cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução ou entrem na composição de preparados destinados ao público em geral. 
Embora tenha sido ultrapassada uma derrogação a esta disposição no caso dos 
produtos cosméticos, os medicamentos ainda beneficiam de uma derrogação. Se, em 
casos específicos, é possível justificar o uso de tais substâncias enquanto substâncias 
activas, não há justificação para o fazer no caso dos excipientes, tanto mais que 
existem alternativas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 18
CONSIDERANDO 35 TER (novo)

(35 ter) Tendo em consideração os riscos 
específicos que podem representar para a 
saúde humana as substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para reprodução, da categoria 1, 2 e 
3, em conformidade com a Directiva 
67/548/CEE, a sua utilização como 
componentes dos excipientes ou do 
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revestimento externo deve ser proibida. 
Uma substância da categoria 3 pode ser 
utilizada como componente de excipientes 
ou como componente do revestimento 
externo nos medicamentos, se a substância 
tiver sido avaliada pelo Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano e este a
tiver considerado aceitável para utilização 
em medicamentos.

Or. en

Justificação

Nova alteração decorrente de um facto novo (artigo 62º, 2d). Recentes investigações 
na Alemanha revelaram que uma substância classificada como tóxica para a 
reprodução é utilizada como excipiente em mais de 50 medicamentos sujeitos a 
prescrição médica e em produtos de venda livre. Tal deu origem a uma exposição 
muito elevada a esta substância, o que é particularmente problemático para as 
mulheres grávidas, visto poder contribuir para o aumento de malformações genitais 
observadas em recém nascidos do sexo masculino. A utilização de substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas das categorias 1 e 2 devem ser proibidas em 
excipientes ou no revestimento externo dos medicamentos. De forma análoga ao 
previsto na legislação relativa aos cosméticos, as substâncias cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas da categoria 3 só devem ser permitidas, caso sejam 
declaradas seguras. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 19
ARTIGO 5, NÚMERO 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 Comité Pediátrico 
emitirá parecer com base na posição da 
maioria dos seus membros. O parecer 
referirá as 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 Comité Pediátrico 
emitirá parecer com base na posição da 
maioria dos seus membros. O parecer 
referirá as posições divergentes e respectivas 
fundamentações. Este parecer será tornado 
público.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 22 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro 
de 2005. É importante garantir que a posição do Comité Pediátrico seja tornada
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pública.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 20
ARTIGO 5 BIS (novo)

Artigo 5 bis
Os membros do Comité Pediátrico e os seus 
peritos comprometem-se a agir ao serviço 
do interesse público e num espírito de 
independência. Não terão interesses 
financeiros, ou de outra natureza, na 
indústria farmacêutica, que possam 
comprometer a sua imparcialidade.
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.
Os membros do Comité Pediátrico e os seus 
peritos devem declarar, em cada reunião, 
os interesses específicos que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência relativamente aos diversos 
pontos da ordem de trabalhos .
Os membros do Comité Pediátrico ficam 
obrigados, mesmo após a cessação de 
funções, a não divulgar quaisquer 
informações que, pela sua natureza, sejam 
abrangidas pelo dever de segredo 
profissional.

Or. en

Justificação

Reposição do artigo 5º da proposta da Comissão, com a modificação introduzida pela 
alteração 24 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro de 2005. É essencial 
especificar expressamente que os membros do Comité Pediátrico devem agir no 
interesse público e declarar todos os interesses directos ou indirectos que possam ter 
relacionados com a indústria farmacêutica.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 21
ARTIGO 23, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1 A BIS (novo)
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O Estado-Membro interessado deve 
reconhecer automaticamente um parecer 
em matéria de conformidade, no prazo de 
trinta dias.

Or. xm

Justificação

Do ponto de vista da aplicação prática da directiva, afigura-se adequado estabelecer 
um prazo para os Estados-Membros aprovarem o PIP.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 22
ARTIGO 23, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. O requerente pode igualmente 
solicitar que o parecer contenha uma 
declaração que comprove a conformidade 
com o programa de investigação pediátrica 
aprovado. Nesse caso, aplica-se o processo 
previsto no artigo 25° e a decisão é 
vinculativa para as autoridades 
competentes. O requerente pode solicitar a 
exoneração do período referido no nº 4 do 
artigo 25°.

Or. el

Justificação

Um dos objectivos da proposta de regulamento é o incremento do desenvolvimento de 
medicamentos pediátricos, em particular, através da prestação de incentivos e da 
garantia de que serão sujeitos a investigação de alta qualidade e ao processo 
apropriado de autorização. Elemento principal para a promoção e desenvolvimento 
dos medicamentos é o preenchimento das exigências gerais para a concessão da 
autorização de introdução no mercado nos termos do disposto no n° 1 do artigo 23°. 
Para os produtos farmacêuticos que obtiveram autorização de introdução no 
mercado com base no processo do reconhecimento mútuo ou da autorização nacional 
(processo descentralizado) o projecto de regulamento prevê a confirmação da 
conformidade por todas as autoridades nacionais, sem no entanto fixar prazos 
concretos para a tomada da decisão. Neste caso, o Comité Pediátrico é a instância 
mais apropriada para reexaminar a conformidade com o programa de Investigação 
Pediátrica e seria preferível que uma tal reavaliação fosse oficializada através de 
uma decisão da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos, sem necessidade 
de recurso à recolha de decisões por todos os Estados-Membros.
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A alteração vai no mesmo sentido das alterações introduzidas pelo Conselho ao n° 1
do artigo 52° da posição comum e está de acordo com o artigo 62° do Regimento do 
PE. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 23
ARTIGO 25, NÚMERO 3

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

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

Or. en

Justificação

O relator deve agir enquanto representante do Comité, mantendo-o informado acerca 
dos contactos com o requerente. (Reposição da alteração 41 aprovada em primeira 
leitura, em 7 de Setembro de 2005).

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 24
ARTIGO 28, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento 
e, caso se justifique, no folheto informativo 
do medicamento, desde que a autoridade 
competente considere a informação de 
utilidade para os pacientes, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento 
e, caso se justifique, ser resumidas no 
folheto informativo do medicamento, desde 
que a autoridade competente considere a 
informação de utilidade para os pacientes, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
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aprovadas pela autoridade competente. aprovadas pela autoridade competente. 
Neste caso, a apresentação deve estabelecer 
uma distinção clara entre as indicações 
pediátricas aprovadas e as que não o 
foram.

Or. fr

Justificação

Retoma da alteração 43 adoptada em primeira leitura a 7 de Setembro de 2005.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 25
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento 
e, caso se justifique, no folheto informativo 
do medicamento, desde que a autoridade 
competente considere a informação de 
utilidade para os pacientes, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas pela autoridade competente.

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento e 
sintetizados no folheto informativo do 
medicamento, desde que a autoridade 
competente considere a informação de 
utilidade para os pacientes, 
independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas pela autoridade competente. As 
informações devem ser apresentadas 
estabelecendo claramente uma distinção 
entre as indicações pediátricas aprovadas e 
as que o não foram.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 26
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento 
e, caso se justifique, no folheto informativo 
do medicamento, desde que a autoridade 
competente considere a informação de 
utilidade para os pacientes, 

Se a autorização for concedida, os resultados 
desses estudos devem ser incluídos no 
resumo das características do medicamento 
e, caso se justifique, no folheto informativo 
do medicamento, desde que a autoridade 
competente considere a informação de 
utilidade para os pacientes, 
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independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas pela autoridade competente.

independentemente de todas as indicações 
pediátricas em causa terem, ou não, sido 
aprovadas pela autoridade competente. As 
informações devem ser apresentadas 
estabelecendo claramente uma distinção 
entre as indicações pediátricas aprovadas e 
as que o não foram.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 43 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro 
de 2005.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 27
ARTIGO 33

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 
medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, no prazo de dois anos a contar da 
data de autorização da referida indicação. 
Um registo, coordenado pela Agência e 
disponível ao público, mencionará estes 
prazos.

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 
medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, no prazo de seis meses a contar 
da data de autorização da referida indicação. 
Um registo, coordenado pela Agência e 
disponível ao público, mencionará estes 
prazos.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 28
ARTIGO 33

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 
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medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, no prazo de dois anos a contar da 
data de autorização da referida indicação. 
Um registo, coordenado pela Agência e 
disponível ao público, mencionará estes 
prazos.

medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, na medida do possível no prazo 
de um ano a contar da data de autorização 
da referida indicação. Um registo, 
coordenado pela Agência e disponível ao 
público, mencionará estes prazos.

Or. fr

Justificação

Retoma parcial da alteração 46 adoptada em primeira leitura a 7 de Setembro de 
2005.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 29
ARTIGO 33

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 
medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, no prazo de dois anos a contar da 
data de autorização da referida indicação. 
Um registo, coordenado pela Agência e 
disponível ao público, mencionará estes 
prazos.

Sempre que um medicamento que já tenha 
sido introduzido no mercado para outras 
indicações seja autorizado para uma 
indicação pediátrica na sequência de um 
plano de investigação pediátrica aprovado e 
completado, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve comercializar o 
medicamento tendo em conta a indicação 
pediátrica, na medida do possível no prazo 
de um ano e o mais tardar no prazo de dois 
anos a contar da data de autorização da 
referida indicação. Um registo, coordenado 
pela Agência e disponível ao público, 
mencionará estes prazos.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 46 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro 
de 2005. Tendo em conta os consideráveis incentivos concedidos à indústria para a 
realização de um plano de investigação pediátrica, os medicamentos que receberam 
uma autorização de indicação pediátrica devem ser colocados no mercado o mais 
rapidamente possível.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 30
ARTIGO 34, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando houver motivo de especial 
preocupação, a autoridade 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 pós-comercialização. O 
sistema de gestão de risco compreende um 
conjunto de actividades e intervenções de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os riscos 
relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
intervenções.

2. A concessão de 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

Retoma da alteração 47 adoptada em primeira leitura a 7 de Setembro de 2005.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 31
ARTIGO 34, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando houver motivo de especial 
preocupação, a autoridade 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 pós-comercialização. O 
sistema de gestão de risco compreende um 
conjunto de actividades e intervenções de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os riscos 
relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
intervenções.

2. A concessão de 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 de risco compreende um conjunto 
de actividades e intervenções de 
farmacovigilância destinadas a identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar os riscos 
relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
intervenções.
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Or. en

Justificação

Reposição da alteração 47 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro de 2005. 
Deve existir sempre um sistema de gestão de risco para os medicamentos com 
indicação pediátrica.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 32
ARTIGO 34, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Para além das disposições contidas 
nos números 1 e 2, as disposições sobre a 
farmacovigilância tais como previstas pelo 
Regulamento nº 726/2004 e pela Directiva 
2001/83/CE aplicam-se às autorizações de 
introdução no mercado dos medicamentos 
que contêm uma indicação pediátrica. 

Or. fr

Justificação

No âmbito da iniciativa "legislar melhor" trata-se de fazer referência a princípios já 
votados noutras legislações e que se devem aplicar ao presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito à independência dos membros do Comité. 
Substitui a alteração 9.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 33
ARTIGO 34, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Os dados de farmacovigilância 
relativos a reacções adversas antes e depois 
da comercialização serão coligidos num 
registo que é colocado à disposição do 
público.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 83/Rev. aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro de 
2005. Afigura-se de importância primordial que os dados relativos à 
farmacovigilância sejam coligidos num registo que seja colocado à disposição do 
público.
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Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 34
ARTIGO 34 BIS (novo)

Artigo 34 bis
Os dados de farmacovigilância relativos a 
reacções adversas antes e depois da 
comercialização serão coligidos num 
registo que é colocado à disposição do 
público.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 35
ARTIGO 35, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Os dados de farmacovigilância sobre os 
efeitos indesejáveis repertoriados antes e 
depois de qualquer introdução no mercado 
são consignados num registo acessível ao 
público.

Or. fr

Justificação

Retoma da alteração 83 aprovada em primeira leitura a 7 de Setembro de 2005.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 36
ARTIGO 36, PONTO 2

2. A inclusão, na autorização de introdução 
no mercado, da certificação referida no n.º 3 
do artigo 28.º serve para efeitos de aplicação 
do n.º 1 do presente artigo.

2. A inclusão, na autorização de introdução 
no mercado, da certificação referida no n.º 3 
do artigo 28.º ou da decisão contida na 
declaração do nº 3 bis do artigo 23° serve 
para efeitos de aplicação do n.º 1 do presente 
artigo.

Or. el
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Justificação

Alteração indispensável do texto com base na introdução da alteração ao artigo 23° 
(ver justificação anterior). A alteração vai no mesmo sentido que as alterações 
introduzidas pelo Conselho ao nº 1 do artigo 52° da posição comum e está de acordo 
com o artigo 62° do Regimento do PE. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 37
ARTIGO 36, NÚMERO 4

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, nem a 
medicamentos cuja substância activa já se 
encontre protegida por uma patente que 
cubra o mesmo uso ou fórmula pediátrica 
ou tenha beneficiado de qualquer outra 
forma de exclusividade de dados ou 
exclusividade de mercado para o mesmo 
uso pediátrico na UE.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 52 aprovada em primeira leitura, em 7 de Setembro de 2005. 
São desnecessárias quaisquer outras recompensas na acepção do artigo 36º quando 
uma patente secundária relativa ao mesmo uso ou à mesma fórmula pediátrica já 
confira a exclusividade de mercado.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 38
ARTIGO 36, NÚMERO 4

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
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aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, nem a 
medicamentos cuja substância activa já se 
encontre protegida por uma patente que 
cubra o mesmo uso ou fórmula pediátrica.

Or. en

Justificação

São desnecessárias quaisquer outras recompensas na acepção do artigo 36º quando 
uma patente secundária relativa ao mesmo uso ou à mesma fórmula pediátrica já 
confira a exclusividade de mercado. Rejeitar esta alteração significa conceder uma 
prorrogação desnecessária de protecção ao produto para adultos, aumentando assim 
a despesa total dos orçamentos da saúde.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 39
ARTIGO 36, NÚMERO 4

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, nem a 
medicamentos cuja substância activa já se 
encontre protegida por uma patente que 
cubra o mesmo uso ou fórmula pediátrica.

Or. en

Justificação

São desnecessárias quaisquer outras recompensas na acepção do artigo 36º quando 
uma patente secundária relativa ao mesmo uso ou à mesma fórmula pediátrica já 
confira a exclusividade de mercado. Rejeitar esta alteração significa conceder uma 
prorrogação desnecessária de protecção ao produto para adultos, aumentando assim 
a despesa total dos orçamentos da saúde .
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 40
ARTIGO 36, PONTO 4

4. Os n.ºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000.

4. Os nºs 1, 2 e 3 são aplicáveis aos 
medicamentos protegidos por certificados 
complementares de protecção ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92 ou por 
patentes que confiram direito a certificados 
complementares de protecção. Não serão 
aplicáveis a medicamentos considerados 
medicamentos órfãos, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000, nem a 
produtos cuja substância activa já se 
encontre protegida por uma patente que 
cubra a mesma indicação ou fórmula 
pediátrica.

Or. fr

Justificação

Retoma parcial da alteração 52 adoptada em primeira leitura a 7 de Setembro de 
2005.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 41
ARTIGO 45, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. A Comissão, em consulta com a 
Agência, elabora as linhas directrizes a fim 
de estabelecer critérios de avaliação sobre a 
pertinência dos estudos desenvolvidos, em 
conformidade com o número 3.

Or. fr

Justificação

Neste quadro, compete à Comissão Europeia, apoiando-se na peritagem científica da 
Agência, determinar que estudos são considerados necessários e/ou pertinentes. 
Substitui a alteração 12. 
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 42
ARTIGO 52, NÚMERO 1

Artigo 1, alínea (e) (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

“(e) Pedido de prorrogação da validade: o 
pedido de prorrogação da validade de um 
certificado concedido nos termos do n.º 3 do 
artigo 13.º do presente regulamento e do 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º …/… 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a medicamentos para uso 
pediátrico”;

“(e) Pedido de prorrogação da validade: o 
pedido de prorrogação da validade de um 
certificado concedido nos termos do n.º 3 do 
artigo 13.º do presente regulamento e do 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º …/… 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a medicamentos para uso pediátrico; 
se o nº 1 do artigo 13º do presente 
Regulamento não der origem a um período 
positivo, entende-se por "pedido de 
prorrogação da validade" um pedido de 
certificado válido por um período de seis 
meses”.

Or. en

Justificação

O testo actual apenas permite uma prorrogação de seis meses para os medicamentos 
protegidos por um CCP. Muitos fármacos são aprovados em menos de cinco anos em 
virtude da sua importância terapêutica vital, não beneficiando, por conseguinte, da 
prorrogação do CCP. Em conformidade com o texto actual, estes não poderiam 
beneficiar de uma prorrogação para uso pediátrico. Tal poderia, na prática, 
constituir um desincentivo à realização de ensaios clínicos pediátricos para esses 
produtos - a proibição da prorrogação da protecção para os medicamentos de 
aprovação rápida poderá atrasar a introdução de medicamentos necessários para 
salvar vidas. A presente alteração contribui significativamente para reforçar o 
objectivo do presente regulamento aumentando o número de ensaios clínicos 
pediátricos, nomeadamente no que se refere aos medicamentos necessários para 
salvar vidas. 

Alteração apresentada por Jolanta Dičkutė

Alteração 43
ARTIGO 52, NÚMERO 1

Artigo 1, alínea (e) (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

“(e) Pedido de prorrogação da validade: o 
pedido de prorrogação da validade de um 
certificado concedido nos termos do n.º 3 do 
artigo 13.º do presente regulamento e do 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º …/… 

“(e) Pedido de prorrogação da validade: o 
pedido de prorrogação da validade de um 
certificado concedido nos termos do n.º 3 do 
artigo 13.º do presente regulamento e do 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º …/… 
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do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a medicamentos para uso 
pediátrico”;

do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a medicamentos para uso pediátrico; 
se o nº 1 do artigo 13º do presente 
Regulamento não der origem a um período 
positivo, entende-se por "pedido de 
prorrogação da validade" um pedido de 
certificado válido por um período de seis 
meses”.

Or. en

Justificação

Cf. a alteração ao considerando 27 do mesmo autor.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Frédérique Ries

Alteração 44
ARTIGO 52, NÚMERO 2

Artigo 7º, nº 4 (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)

4. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido deve ser 
apresentado, o mais tardar, dois anos antes 
do termo de validade do certificado.

4. O pedido de prorrogação da validade de 
um certificado já concedido deve ser 
apresentado, o mais tardar, seis meses antes 
do termo de validade do certificado.

Or. en

Justificação

O prazo para requerer a prorrogação da validade de um certificado complementar de 
protecção previsto no nº 2 do artigo 52º deve ser reduzido de dois anos para seis 
meses antes do termo de validade do certificado original: há muitos casos em que os 
ensaios clínicos pediátricos só podem ser completados numa fase tardia do ciclo de 
vida de um medicamento. Na maioria dos casos, realizar estudos pediátricos sem se 
dispor de informações claras e precisas sobre a eficácia e a segurança de um 
medicamento nos adultos (reacções adversas, contra-indicações e interacção com 
outros fármacos, etc.) não seria eticamente justificável e não permitiria garantir, de 
forma adequada, a segurança das crianças que participem em tais estudos. Afigura-
se, por conseguinte, aconselhável reduzir o período para requerer a prorrogação da 
validade de um CCP de dois anos para seis meses, a fim de incentivar o requerente a 
prosseguir os seus estudos e, simultaneamente, maximizar o período de investigação.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 45
ARTIGO 52, NÚMERO 2

Artigo 7, nº 4 bis (novo) (Regulamento (CEE) Nº 1768/92)
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4 bis. Sem prejuízo do nº 4, durante um 
período de cinco anos após a entrada em 
vigor do Regulamento (CE) Nº .../..., o 
pedido de prorrogação de um certificado já 
concedido deve ser apresentado, o mais 
tardar, seis meses antes do termo de 
validade do certificado.

Or. xm

Justificação

Uma vez que existem medicamentos, cuja protecção conferida por patente expira 
dentro de dois anos após a adopção da directiva, deve prever-se também a 
possibilidade de se apresentar um pedido de prorrogação da validade da protecção 
conferida pela patente para tais medicamentos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 46
ARTIGO 54, NÚMERO 1 BIS (novo)

Artigo 117º, nº 1, alínea (d bis) (nova) (Directiva 2001/83/CE)

No nº 1 do artigo 117º da Directiva 
2001/83/CE, é aditado o seguinte ponto:
"(d bis) O medicamento contenha, como 
componentes dos excipientes ou do 
revestimento externo, substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, como as enunciadas no 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE1.
______

1 JO L 196, 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2004/73/CE (JO L 152, 30.4.2004, p. 1)."

Or. en

Justificação

Nova alteração decorrente de um facto novo (artigo 62º, 2d). Recentes investigações 
na Alemanha revelaram que uma substância classificada como tóxica para a 
reprodução é utilizada como excipiente em mais de 50 medicamentos sujeitos a 
prescrição médica e em produtos de venda livre. Os medicamentos que contêm 
substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas nos excipientes ou no revestimento 
externo deveriam ser retiradas do mercado, já que existem medicamentos alternativos 
para o mesmo tratamento. Os fabricantes poderiam então apresentar um pedido para 
modificar a autorização por forma a poderem continuar a vender um medicamento 
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modificado que não contenha substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução nos excipientes ou no revestimento externo. Encontram-se largamente 
disponíveis e em uso substâncias alternativas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 47
ARTIGO 54, PONTO 1 TER (novo)

Anexo 1, nº 3.2.2.4 (a) (Directiva 2001/83/CE)

No Anexo I, ponto 3.2.2.4 (a) da Directiva 
2001/83/CE, é aditado o seguinte 
parágrafo:

"Substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, das categorias 1, 2 e 3, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
não podem ser utilizadas como 
componentes de excipientes ou 
componentes do revestimento externo de 
medicamentos. Uma substância da 
categoria 3 pode ser utilizada, se tiver sido 
avaliada pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano e este tiver considerado 
aceitável a sua utilização em 
medicamentos.
______

1 JO L 196, 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2004/73/CE (JO L 152, 30.4.2004, p. 1)."

Or. en

Justificação

Nova alteração decorrente de um facto novo (artigo 62º, 2d). Recentes investigações 
na Alemanha revelaram que uma substância classificada como tóxica para a 
reprodução é utilizada como excipiente em mais de 50 medicamentos sujeitos a 
prescrição médica e em produtos de venda livre. Tal deu origem a uma exposição 
muito elevada a esta substância, o que é particularmente problemático para as 
mulheres grávidas, visto poder contribuir para o aumento de malformações genitais 
observadas em recém nascidos do sexo masculino. É necessário evitar que 
substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução sejam, de 
futuro, utilizadas como excipientes ou nos revestimentos externos. Importa, por 
conseguinte, especificar nas disposições relativas aos excipientes que tais substâncias 
não devem ser utilizadas.


