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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 
medicamentos para uso pediátrico e que altera o Regulamento (CEE) n.º 1768/92, a 
Directiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) n.º 726/2004
(COM(2004) 599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004) 599)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0159/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

(4) O presente regulamento tem por 
objectivo incrementar o desenvolvimento 
de medicamentos para uso pediátrico e a 
sua acessibilidade, 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 

  
1 JO C xxx de xxx, p. x.
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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.

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.

Justificação

Os novos medicamentos pediátricos deverão encontrar-se disponíveis o mais rapidamente 
possível em todos os Estados-Membros.

Alteração 2
CONSIDERANDO 10

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

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

Justificação

Tal como estabelece o artigo 21º do presente regulamento, é importante que a autorização de 
introdução no mercado de um medicamento para adultos não sofra atrasos, tendo 
simultaneamente em conta a importância de estudos pediátricos específicos que o requerente 
deverá respeitar.

Alteração 3
CONSIDERANDO 15

(15) Não se devem alterar os 
procedimentos em vigor de autorização de 

(15) Não se devem alterar os 
procedimentos em vigor de autorização de 
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introdução no mercado de medicamentos 
para uso humano. Contudo, em virtude da 
necessidade de apresentar os resultados dos 
estudos realizados com crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado, as entidades 
competentes devem verificar o 
cumprimento do referido plano de 
investigação e quaisquer isenções ou 
diferimentos na fase de verificação dos 
pedidos de autorização de introdução no 
mercado. A avaliação da segurança, da 
qualidade e da eficácia dos medicamentos 
para uso pediátrico e a concessão das 
autorizações de introdução no mercado 
devem continuar a ser da responsabilidade 
das entidades competentes. É conveniente 
prever a possibilidade de solicitar ao 
Comité Pediátrico um parecer em matéria 
de cumprimento ou em matéria de 
segurança, qualidade e eficácia de um 
medicamento destinado à população em 
idade pediátrica.

introdução no mercado de medicamentos 
para uso humano. Contudo, em virtude da 
necessidade de apresentar os resultados dos 
estudos realizados com crianças em 
conformidade com o plano de investigação 
pediátrica aprovado, as entidades 
competentes devem verificar o 
cumprimento do referido plano de 
investigação e quaisquer isenções ou 
diferimentos na fase de verificação dos 
pedidos de autorização de introdução no 
mercado. A avaliação da segurança, da 
qualidade e da eficácia dos medicamentos 
para uso pediátrico e a concessão das 
autorizações de introdução no mercado 
devem continuar a ser da responsabilidade 
das entidades competentes. É conveniente 
solicitar ao Comité Pediátrico um parecer 
em matéria de cumprimento ou em matéria 
de segurança, qualidade e eficácia de um 
medicamento destinado à população em 
idade pediátrica.

Alteração 4
CONSIDERANDO 21

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

(21) Quando um plano de investigação 
pediátrica tenha dado origem à autorização 
de uma indicação pediátrica de um 
medicamento já introduzido no mercado 
para outras indicações, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
comercializar o medicamento incorporando 
a informação pediátrica no prazo de três 
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.
A autoridade competente, em 
circunstâncias excepcionais e por razões 
de saúde pública, pode conceder uma 
derrogação a este prazo. Esta derrogação 
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deve ser devidamente justificada.

Justificação

No que diz respeito à duração, é conveniente que o presente regulamento seja compatível 
com a Directiva 2004/27 que altera a Directiva 2001/83 que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. É igualmente oportuno ter em 
conta eventuais circunstâncias excepcionais susceptíveis de justificar uma derrogação ao 
prazo.

Alteração 5
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 ou se os 
procedimentos de introdução no mercado 
estiverem a decorrer em conformidade 
com a Directiva 2004/27/CE 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.

Justificação

Não interessa penalizar os esforços de investigação no domínio da pediatria por razões que 
se prendem com as diferenças de funcionamento das autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Alteração 6
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 

(29) Na sequência de consultas com a
Comissão, os Estados-Membros e os 
interessados directos, o Comité Pediátrico  
adoptará e actualizará periodicamente um 
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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.

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, 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.

Alteração 7
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA G)

g) prestar assistência científica à 
elaboração de quaisquer documentos 
relacionados com o cumprimento dos 
objectivos do presente regulamento;

g) prestar assistência científica gratuita à 
elaboração de quaisquer documentos 
relacionados com o cumprimento dos 
objectivos do presente regulamento;

Justificação

Esta função do Comité Pediátrico ficará assim em conformidade com o disposto no artigo 27º 
do presente regulamento, que estabelece que os conselhos dados pela Agência são gratuitos.

Alteração 8
ARTIGO 7, PONTO 1, ALÍNEA H BIS) (nova)

h bis) elaborar um inventário específico 
das necessidades de medicamentos 
pediátricos e mantê-lo actualizado;

Justificação

Visa-se estabelecer a conformidade das funções do Comité Pediátrico com o disposto no 
artigo 42º do presente regulamento, no qual se solicita a elaboração e a actualização deste 
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inventário, que é fundamental para identificar as necessidades e os campos de investigação a 
desenvolver.

Alteração 9
ARTIGO 8, PONTO 1, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) os estudos pediátricos em curso 
sobre o produto, o calendário previsto 
para a sua conclusão e o parecer da 
Agência sobre o assunto;

Justificação

Tal como estabelece o artigo 21º do presente regulamento, é importante que a autorização de 
introdução no mercado de um medicamento para adultos não sofra atrasos, tendo 
simultaneamente em conta a importância de estudos pediátricos específicos que o requerente 
deverá respeitar.

Alteração 10
ARTIGO 9

No que diz respeito aos medicamentos 
autorizados protegidos por um certificado 
complementar de protecção nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92, ou por 
uma patente susceptível de ser objecto de 
um certificado complementar de protecção, 
o artigo 8.º do presente regulamento é 
aplicável com relação a pedidos de 
autorização de novas indicações, incluindo 
as indicações pediátricas, novas formas 
farmacêuticas e novas vias de 
administração.

No que diz respeito aos medicamentos 
autorizados protegidos por um certificado 
complementar de protecção nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92, ou por 
uma patente susceptível de ser objecto de 
um certificado complementar de protecção, 
o artigo 8.º do presente regulamento é 
aplicável com relação a pedidos de 
autorização de novas indicações, incluindo 
as indicações pediátricas. Em alguns 
casos, se a autoridade competente 
considerar justificado, poderá conceder-se 
ao requerente um procedimento 
simplificado.

Justificação

É conveniente simplificar o processo nos casos em que, por exemplo, esteja em causa 
unicamente uma modificação da via de administração de um produto, que passaria de 
comprimido a xarope ou vice-versa.
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Alteração 11
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. Após a recepção do pedido, o Comité 
Pediátrico designará um relator e disporá 
de um prazo de 60 dias, no máximo, para 
emitir um parecer, favorável ou 
desfavorável, à concessão de isenção 
relativamente a um medicamento 
específico.

Justificação

A designação de um relator específico no Comité Pediátrico confere maior legibilidade aos 
trabalhos e coerência ao regulamento. Com efeito, o nº 2 do artigo 26º prevê a designação de 
um novo relator em caso de revisão do parecer.

Alteração 12
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, 
num prazo máximo de sete dias úteis, 
conhecimento desse facto ao requerente 
que deve ser informado das razões que o 
fundamentam.

Justificação

É oportuno indicar prazos precisos.

Alteração 13
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 

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, 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 
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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.

população em idade pediátrica no momento 
da apreciação da autorização de introdução 
no mercado ou de qualquer outro pedido 
em causa. Se o pedido não for apresentado  
até à data de conclusão dos estudos 
farmacocinéticos realizados em adultos, o 
requerente fornece os estudos pediátricos 
em curso e o calendário previsto para a 
sua conclusão. A autoridade competente 
acompanha estes aspectos juntamente 
com o requerente.

Justificação

Tal como estabelece o artigo 21º do presente regulamento, é importante que a autorização de 
introdução no mercado de um medicamento para adultos não sofra atrasos, tendo 
simultaneamente em conta a importância de estudos pediátricos específicos que o requerente 
deverá respeitar.

Alteração 14
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. Após a recepção da proposta de plano de 
investigação pediátrica, nos termos 
devidos, o Comité Pediátrico designará 
um relator e disporá de um prazo máximo 
de sessenta dias para emitir um 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.

Justificação

A designação de um relator específico no Comité Pediátrico confere maior legibilidade aos 
trabalhos e coerência ao regulamento. Com efeito, o nº 2 do artigo 26º prevê a designação de 
um novo relator em caso de revisão do parecer.
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Alteração 15
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 emitirá parecer no 
qual proporá a sua recusa ou aceitação e, 
na medida do possível, fixará um prazo 
para a apresentação de um plano de 
investigação pediátrica alterado pelo 
requerente. Após a adopção do parecer, 
favorável ou desfavorável, pelo Comité 
Pediátrico, é aplicável o procedimento 
previsto no Capítulo 4.

Justificação

É conveniente que os estudos iniciados não sejam definitivamente abandonados, pelo que se 
procura incitar o requerente a prever novos prazos para a investigação.

Alteração 16
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 dispõe da possibilidade 
de interrogar directamente o requerente, 
emitirá novo parecer, confirmando ou 
modificando o parecer anterior. O 
requerente pode igualmente solicitar ser 
interrogado. O parecer deve ser 
devidamente fundamentado e as razões 
subjacentes às conclusões serão anexadas 
ao novo parecer, que se tornará definitivo.

Justificação

O novo relator deve poder dispor de toda a informação que considerar necessária, 
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nomeadamente através de um contacto directo com o requerente; este último deverá também 
dispor da possibilidade de ser ouvido.

Alteração 17
ARTIGO 26, PONTO 4

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

4.  Agência tomará, num prazo máximo de 
quinze dias, uma decisão, que será 
comunicada ao requerente.

Justificação

É oportuno definir melhor os prazos.

Alteração 18
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 for o caso, na bula do 
medicamento, desde que a autoridade 
competente considere que a informação é 
útil para o paciente, independentemente de 
todas as indicações pediátricas em causa 
terem, ou não, sido aprovadas. Neste caso, 
a apresentação deve distinguir claramente 
as indicações pediátricas aprovadas das 
que não o foram.

Justificação

É conveniente conferir maior legibilidade a determinadas informações contidas no resumo 
das características do produto e evitar incluir na bula informações não pertinentes, que 
perturbariam a sua legibilidade.

Alteração 19
ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

As disposições do presente artigo 
aplicam-se igualmente aos medicamentos 
autorizados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento que se destinem 
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unicamente a indicações pediátricas.

Justificação

Reservar a identificação prevista neste artigo unicamente aos medicamentos que tenham sido 
objecto de autorização de introdução no mercado para uma indicação pediátrica poderá 
revelar-se discriminatório em relação aos medicamentos pediátricos autorizados antes da 
adopção do regulamento. Além disso, se não for aplicada à globalidade dos 
acondicionamentos de produtos pediátricos existentes no mercado, esta identificação poderia 
ser mal assimilada pelos pacientes.

Alteração 20
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 três anos 
a contar da data de autorização da referida 
indicação. A autoridade competente, em 
circunstâncias excepcionais e por razões 
de saúde pública, pode conceder uma 
derrogação a este prazo. Esta derrogação 
deve ser devidamente justificada.

Justificação

No que diz respeito à duração, é conveniente que o presente regulamento seja compatível 
com a Directiva 2004/27 que altera a Directiva 2001/83 que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. É igualmente oportuno ter em 
conta eventuais circunstâncias excepcionais susceptíveis de justificar uma derrogação ao 
prazo.

Alteração 21
ARTIGO 35, PONTO 2, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode comunicar 
informações sobre questões de 
farmacovigilância ao público sem a 
autorização da Agência.
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Justificação

Esta disposição visa prever uma comunicação convergente entre as autoridades competentes 
e o titular da autorização de introdução no mercado no caso de se detectar um problema.

Alteração 22
ARTIGO 35, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. A fim de garantir uma total 
independência, as actividades ligadas à 
farmacovigilância devem beneficiar de 
um financiamento público compatível 
com as funções atribuídas às autoridades 
competentes.

Justificação

As actividades de vigilância atribuídas às autoridades competentes aumentarão em função 
das novas missões que lhes forem confiadas. Para garantir o bom desempenho destas 
últimas, é oportuno prever desde já o financiamento público indispensável ao bom
funcionamento do sistema.

Alteração 23
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 estiver autorizado em todos 
os Estados-Membros ou se os 
procedimentos de introdução no mercado 
estiverem a decorrer em conformidade 
com as disposições da Directiva 
2004/27/CE.

Justificação

Não interessa penalizar os esforços de investigação no domínio da pediatria por razões que 
se prendem com as diferenças de funcionamento das autoridades competentes dos 
Estados-Membros.
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Alteração 24
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 
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.

3. No prazo de dezoito meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão publicará um 
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 e deverá estar acessível ao 
público.

Alteração 25
ARTIGO 39 BIS (novo)

Artigo 39º bis
1. No ano que se segue à 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 medicamentos para as crianças da 
Europa).
3. Por proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptarão, segundo as condições previstas 
no Tratado, as disposições financeiras 
que permitirão reger a criação e o 
funcionamento deste programa.
4. O programa será gerido pela Agência, 
que, sob o controlo da Comissão, lançará 
convites à apresentação de propostas 
específicos. Estes, na medida do possível, 
basear-se-ão numa taxa de financiamento 
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susceptível de cobrir a totalidade, ou, pelo 
menos, um grande parte dos custos 
gerados pelos estudos solicitados.

Justificação

O objectivo é criar um fundo específico para apoiar a realização de estudos sobre os 
medicamentos ou as substâncias que já não são abrangidos por uma patente ou por um 
certificado de protecção suplementar. Estes medicamentos podem ser muito eficazes na 
investigação de novos produtos específicos para as crianças. Nesta óptica, deve ser 
instaurado um apoio específico, sob a égide da Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos, para contribuir para o financiamento dos referidos estudos.

Alteração 26
ARTIGO 48, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Sem prejuízo do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades das 
Comunidades Europeias, cada 
Estado-Membro determinará as sanções a 
aplicar em caso de infracção ao disposto no
presente regulamento ou às suas normas de 
execução no que diz respeito aos 
medicamentos autorizados nos termos da 
Directiva 2001/83/CE e tomará todas as 
medidas necessárias para garantir a 
aplicação dessas sanções. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Sem prejuízo do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades das 
Comunidades Europeias, cada 
Estado-Membro determinará as sanções a 
aplicar em caso de infracção ao disposto no 
presente regulamento ou às suas normas de 
execução no que diz respeito aos 
medicamentos autorizados nos termos da 
Directiva 2001/83/CE e tomará todas as 
medidas necessárias para garantir a 
aplicação dessas sanções. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas, dissuasivas e, sempre que
possível, harmonizadas.

Justificação

É importante para a aplicação de um regulamento europeu que as sanções sejam iguais em 
todos os Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Constata-se em 2005 que um grande número dos medicamentos administrados às crianças na 
Europa não foi desenvolvido especificamente para esse fim.

Muito frequentemente, os produtos utilizados para as crianças são os mesmos que se 
prescrevem aos pacientes adultos, com a única diferença de que se diminuem as doses. 
Sabemos, contudo, que o metabolismo de uma criança difere do de um adulto, razão pela qual 
as crianças têm necessidade de uma forma farmacêutica diferente da destinada ao adulto, não 
só para que a sua tolerância seja melhor, mas também para que seja mais eficaz.

A União Europeia deve, portanto, dotar-se de meios eficazes para fomentar o 
desenvolvimento de medicamentos pediátricos e obviar a esta carência importante a nível da 
saúde pública. Para ser eficaz, este regulamento deve prever um plano de acções que passe, 
nomeadamente, pela instauração de medidas de incentivo precisas, realistas e claramente 
definidas.

O desenvolvimento de produtos específicos para as crianças deve ter em conta determinadas 
considerações: por um lado, antes de se iniciar um estudo, é necessário verificar se o futuro 
medicamento responde a uma necessidade e se irá beneficiar efectivamente as crianças. Uma 
das grandes dificuldades no desenvolvimento de medicamentos pediátricos reside nos estudos 
clínicos. Convém também evitar a repetição de testes de que já se conheçam os resultados ou 
realizar testes inúteis.

Por outro lado, a criação do Comité Pediátrico constitui o ponto fulcral do êxito deste 
regulamento. Este Comité deve poder pronunciar-se sobre cada dossier do domínio pediátrico; 
será a pedra angular de todo o sistema, nomeadamente através do acompanhamento da 
realização dos planos de investigação pediátrica em parceria com os requerentes. As 
alterações propostas visam identificar de forma precisa as funções do Comité, tornar o 
dispositivo mais claro, assegurar o acompanhamento dos planos de investigação pediátricos, 
atribuindo simultaneamente ao Comité a missão fundamental de identificar as necessidades 
específicas no domínio da pediatria.

A disponibilização de produtos destinados às crianças não deve entravar o desenvolvimento 
de medicamentos para adultos. Por esta razão óbvia, o relator propõe que não seja obrigatório 
apresentar simultaneamente o resultado dos estudos pediátricos e o resultado dos estudos 
destinados aos adultos. Sempre que o requerente não apresentar estas duas informações ao 
mesmo tempo, o Comité Pediátrico deverá chegar a acordo com o requerente sobre a 
definição de um calendário. O objectivo é a instauração de um verdadeiro diálogo entre ambas 
as partes, um diálogo enquadrado que permita o acompanhamento e a responsabilização dos 
parceiros para que a investigação não seja abandonada.

O relator considera igualmente oportuno reduzir os diferentes prazos administrativos e 
permitir a divulgação ao público de determinadas informações e coloca a questão importante 
do orçamento atribuído à farmacovigilância.
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Por último, a Comissão Europeia refere na sua exposição de motivos a possibilidade de 
instituir um programa de investigação sobre medicamentos para as crianças da Europa mas 
não lhe faz referência em nenhum artigo, pelo que o relator propõe a instauração deste fundo 
de investigação europeu.
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