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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 posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
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 2001/20/CE, 
a Directiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) nº 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2004)0599)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2005)0577)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2006),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 5

(5) Não obstante o facto de qualquer 
regulamentação relativa aos medicamentos 
dever ter por principal objectivo a 
protecção da saúde pública, tal 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 relativas 

(5) Não obstante o facto de qualquer 
regulamentação relativa aos medicamentos 
dever ter por principal objectivo a 
protecção da saúde pública, tal 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 relativas 

  
1 Textos Aprovados de 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Ainda não publicada em JO.
3 Ainda não publicada em JO.
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a medicamentos tendem a colocar 
obstáculos ao comércio intracomunitário e, 
por conseguinte, a afectar directamente o 
funcionamento do mercado interno.

a medicamentos tendem a colocar 
obstáculos ao comércio intracomunitário e, 
por conseguinte, a afectar directamente o 
funcionamento do mercado interno. 
Qualquer acção destinada a promover o 
desenvolvimento e a autorização de 
medicamentos para uso pediátrico estará, 
portanto, justificada sempre que se tratar 
de eliminar estes obstáculos ou de impedir 
o seu aparecimento. O artigo 95º do 
Tratado constitui, por conseguinte, a base 
jurídica adequada.

Justificação

O artigo 95º constitui a base do presente regulamento, sendo por isso conveniente 
especificá-lo.

Alteração 2
CONSIDERANDO 8

(8) Justifica-se criar um comité científico 
(o Comité Pediátrico) no âmbito da 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir denominada "a Agência"), com 
conhecimentos especializados e 
competência em matéria de 
desenvolvimento e avaliação de todos os 
aspectos dos medicamentos destinados ao 
tratamento da população pediátrica. Para 
tal, o Comité Pediátrico deverá ser 
independente da indústria farmacêutica.
O Comité Pediátrico deverá ter como 
responsabilidade fundamental a avaliação 
científica e aprovação dos planos de 
investigação pediátrica, e do respectivo 
sistema de isenções e diferimentos; deverá 
ainda assumir um papel essencial no 
quadro das diversas medidas de apoio 
previstas no presente regulamento. Em 
todas as suas acções, o Comité Pediátrico 
deverá considerar os potenciais benefícios 
terapêuticos significativos para os 
pacientes pediátricos que participem nos 
estudos ou para a população pediátrica em 
geral, bem como a necessidade de evitar 
estudos desnecessários. O Comité 

(8) Justifica-se criar um comité científico 
(o Comité Pediátrico) no âmbito da 
Agência Europeia de Medicamentos (a 
seguir denominada "a Agência"), com 
conhecimentos especializados e 
competência em matéria de 
desenvolvimento e avaliação de todos os 
aspectos dos medicamentos destinados ao 
tratamento da população pediátrica. As 
regras relativas aos comités científicos da
Agência, tal como previstas no 
Regulamento (CE) nº 726/20045, deverão 
aplicar-se ao Comité Pediátrico. Os 
membros desse Comité não deverão, 
portanto, ter interesses financeiros ou 
outros na indústria farmacêutica que 
possam afectar a sua imparcialidade, 
deverão comprometer-se a agir no 
interesse público e de uma forma 
independente e apresentar uma 
declaração anual dos seus interesses 
financeiros. Para tal, o Comité Pediátrico 
deverá ser independente da indústria 
farmacêutica. O Comité Pediátrico deverá 
ter como responsabilidade fundamental a 
avaliação científica e aprovação dos planos 
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Pediátrico deverá 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 
deve evitar quaisquer atrasos na 
autorização de medicamentos para outros 
grupos da população em virtude dos 
requisitos a que devem obedecer os estudos 
com a população pediátrica.

de investigação pediátrica, e do respectivo 
sistema de isenções e diferimentos; deverá 
ainda assumir um papel essencial no 
quadro das diversas medidas de apoio 
previstas no presente regulamento. Em 
todas as suas acções, o Comité Pediátrico 
deverá considerar os potenciais benefícios 
terapêuticos significativos para os 
pacientes pediátricos que participem nos 
estudos ou para a população pediátrica em 
geral, bem como a necessidade de evitar 
estudos desnecessários. O Comité 
Pediátrico deverá 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 
deve evitar quaisquer atrasos na 
autorização de medicamentos para outros 
grupos da população em virtude dos 
requisitos a que devem obedecer os estudos 
com a população pediátrica.

Justificação

No quadro da iniciativa "Legislar Melhor", trata-se de fazer referência a princípios já 
adoptados noutras legislações e que devem ser aplicados no presente regulamento, 
nomeadamente no que respeita à independência dos membros do Comité.

Alteração 3
CONSIDERANDO 10

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 
garantir que o desenvolvimento 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 deverão ser 
apresentados numa fase precoce do 
desenvolvimento do medicamento, a fim 
de que os estudos com a população 
pediátrica possam ser realizados antes da 
apresentação dos pedidos de autorização de 

(10) A introdução do plano de investigação 
pediátrica no quadro jurídico relativo aos 
medicamentos para uso humano visa 
garantir que o desenvolvimento 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 deverão ser 
apresentados numa fase precoce do 
desenvolvimento do medicamento, a fim 
de que os estudos com a população 
pediátrica possam ser realizados, se for 
caso disso, antes da apresentação dos 
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introdução no mercado. Justifica-se fixar 
um prazo para apresentação do plano de 
investigação pediátrica por forma a garantir 
o diálogo entre o promotor e o Comité 
Pediátrico numa fase precoce. Dado que o 
desenvolvimento de medicamentos é um 
processo dinâmico, dependente dos 
resultados de estudos em curso, deverá ser 
prevista a possibilidade de alterar um plano 
já acordado, sempre que necessário.

pedidos de autorização de introdução no 
mercado. Justifica-se fixar um prazo para 
apresentação do plano de investigação 
pediátrica por forma a garantir o diálogo 
entre o promotor e o Comité Pediátrico 
numa fase precoce. De igual modo, a 
apresentação precoce de um plano de 
investigação pediátrica, conjuntamente 
com a apresentação de um pedido de 
adiamento, tal como descrito infra, evitará 
atrasos nas autorizações para outras 
populações. Dado que o desenvolvimento 
de medicamentos é um processo dinâmico, 
dependente dos resultados de estudos em 
curso, deverá ser prevista a possibilidade 
de alterar um plano já acordado, sempre 
que necessário.

Justificação

Trata-se aqui de não retardar o pedido de autorização de introdução no mercado de um 
medicamento destinado aos adultos, tendo em conta a importância dos estudos pediátricos 
específicos a que o requerente deverá submeter-se.

Alteração 4
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 do medicamento, bem 
como da sua eficácia para a população 
pediátrica. Além disso, quando haja 

(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 do medicamento, bem 
como da sua eficácia para a população 
pediátrica. Além disso, quando haja 
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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.

especiais motivos de preocupação, o 
requerente deverá apresentar e aplicar,
como condição para a concessão da 
autorização de introdução no mercado,  um 
sistema de gestão do risco e/ou realizar
estudos específicos pós-comercialização.

Justificação

Quando haja especiais motivos de preocupação, o requerente deve ser obrigado a apresentar 
um plano de gestão do risco adequado.

Alteração 5
CONSIDERANDO 26

(26) 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, o medicamento estiver 
autorizado em todos os Estados-Membros 
e a informação relevante sobre o resultado 
dos estudos tiver sido incluída na 
informação disponível sobre o 
medicamento, deverá ser concedida uma 
recompensa sob a forma da prorrogação, 
por seis meses, do certificado 
complementar de protecção criado pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92.

(26) 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, o medicamento tiver recebido 
uma autorização de introdução no 
mercado em todos os Estados-Membros e 
a informação relevante sobre o resultado 
dos estudos tiver sido incluída na 
informação disponível sobre o 
medicamento, deverá ser concedida uma 
recompensa sob a forma da prorrogação, 
por seis meses, do certificado 
complementar de protecção criado pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1768/92. As 
decisões das autoridades dos 
Estados-Membros no que respeita à 
fixação dos preços dos medicamentos ou à 
sua  inclusão nos regimes nacionais de 
seguro de doença não deverão ter 
qualquer incidência na concessão da 
referida recompensa.

Justificação

Há que  fomentar a presença do medicamente pediátrico em todo o território da União. Para 
tal, os requerentes não devem ser penalizados pelos atrasos administrativos imputáveis a 
algumas autoridades nacionais.
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Alteração 6
ARTIGO 3, PONTO 2

2. Salvo disposição em contrário no 
presente regulamento, aplica-se ao 
Comité Pediátrico o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

2. Salvo disposição em contrário no 
presente regulamento, aplica-se ao 
Comité Pediátrico o Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, incluindo as disposições 
relativas à independência e 
imparcialidade dos seus membros.

Justificação

No quadro da iniciativa "Legislar Melhor", trata-se de fazer referência a princípios já 
adoptados noutras legislações e que devem ser aplicados no presente regulamento, 
nomeadamente no que respeita à independência dos membros do Comité.

Alteração 7
ARTIGO 16, PONTO 1

1. No caso dos pedidos previstos nos 
artigos 7.º e 8.º, o plano de investigação 
pediátrica deve, salvo justificação em 
contrário, ser apresentado juntamente com 
pedido de aprovação, o mais tardar 
aquando da conclusão dos estudos 
farmacocinéticos realizados com adultos, 
tal como estabelecido no ponto 5.2.3. da 
Parte I do Anexo I à Directiva 2001/83/CE, 
a fim de garantir a emissão de um parecer 
sobre o uso do medicamento em questão na 
população pediátrica no momento da 
avaliação da autorização de introdução no 
mercado ou de qualquer outro pedido em 
causa.

1. No caso dos pedidos de autorização de 
introdução no mercado previstos nos 
artigos 7.º e 8.º, ou dos pedidos de isenção 
previstos nos artigos 11º e 12º, o plano de 
investigação pediátrica ou o pedido de 
isenção, deve, salvo em casos devidamente 
justificados, ser apresentado juntamente 
com pedido de aprovação, o mais tardar 
aquando da conclusão dos estudos 
farmacocinéticos realizados com adultos, 
tal como estabelecido no ponto 5.2.3. da 
Parte I do Anexo I à Directiva 2001/83/CE, 
a fim de garantir a emissão de um parecer 
sobre o uso do medicamento em questão na 
população pediátrica no momento da 
avaliação da autorização de introdução no 
mercado ou de qualquer outro pedido em 
causa.

Justificação

Trata-se aqui de não retardar o pedido de autorização de introdução no mercado de um 
medicamento destinado aos adultos, tendo em conta a importância dos estudos pediátricos 
específicos a que o requerente deverá submeter-se.

Alteração 8
ARTIGO 34, PONTO 1, PARTE INTRODUTÓRIA
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1. Nos casos a seguir indicados, além dos 
requisitos habituais de monitorização 
após a introdução no mercado, o 
requerente deve precisar as medidas 
destinadas a garantir a monitorização da 
eficácia e das eventuais reacções adversas 
do uso pediátrico do medicamento:

1. Nos casos a seguir indicados,  o 
requerente deve precisar as medidas 
destinadas a garantir a monitorização da 
eficácia e das eventuais reacções adversas 
do uso pediátrico do medicamento:

Justificação

No quadro da iniciativa "Legislar Melhor", trata-se de fazer referência a princípios já 
adoptados noutras legislações e que devem ser aplicados no presente regulamento, 
nomeadamente no que respeita à farmacovigilância.

Alteração 9
ARTIGO 34, PONTO 2 BIS (novo)

 2 bis. Além das disposições contidas nos 
nºs 1 e 2, as disposições relativas à 
farmacovigilância, tal como previstas no 
Regulamento (CE) nº 726/2004 e na 
Directiva 2001/83/CE, devem aplicar-se às 
autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos que contêm uma 
indicação pediátrica.

Justificação

No quadro da iniciativa "Legislar Melhor", trata-se de fazer referência a princípios já 
adoptados noutras legislações e que devem ser aplicados no presente regulamento, 
nomeadamente no que respeita à farmacovigilância.

Alteração 10
ARTIGO 36, PONTO 3

3. Sempre que se apliquem os 
procedimentos previstos na 
Directiva 2001/83/CE, a prorrogação de 
seis meses do período referido no n.º 1 do 
presente artigo só é concedida se o 
medicamento estiver autorizado em todos 
os Estados-Membros.

3. Sempre que se apliquem os 
procedimentos previstos na 
Directiva 2001/83/CE, a prorrogação de 
seis meses do período referido no n.º 1 do 
presente artigo só é concedida se o 
medicamento tiver recebido uma 
autorização de introdução no mercado em 
todos os Estados-Membros.
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Justificação

Há que  fomentar a presença do medicamente pediátrico em todo o território da União. Para 
tal, os requerentes não devem ser penalizados pelos atrasos administrativos imputáveis a 
algumas autoridades nacionais.

Alteração 11
ARTIGO 43, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

A Agência publica o inventário até …***
actualizá-lo-á periodicamente.

A Agência publica o inventário, nunca 
antes do segundo ano e o mais tardar
em …*** e actualizá-lo-á periodicamente.

Alteração 12
ARTIGO 45, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. A Agência elaborará orientações 
científicas para estabelecer critérios de 
avaliação da importância dos estudos 
para fins de aplicação do nº 3. As 
referidas orientações serão aplicadas após 
a recepção de um parecer favorável da 
Comissão.

Justificação

Neste âmbito, compete à Agência, e portanto aos cientistas, determinar que estudos são 
considerados necessários e/ou pertinentes.

Alteração 13
ARTIGO 52, PONTO 2

Artigo 7, nº 4 bis (novo) (Regulamento (CEE) nº 1768/92)

4 bis. Sem prejuízo do nº 4, durante um 
período de cinco anos após a entrada em 
vigor do Regulamento (CE) nº .../...* 
[regulamento pediátrico], o pedido de 
prorrogação de um certificado já 
concedido será introduzido o mais tardar,
seis meses antes da data de expiração do 
referido certificado.
---------------
* Nota ao JO: por favor, inserir o número 
do regulamento.
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Justificação

A introdução desta cláusula transitória é importante na medida em que existem actualmente 
medicamentos cujo certificado está prestes a caducar, mas que podem ser importantes para a 
população pediátrica.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Graças a este regulamento, medicamentos específicos para uso pediátrico vão finalmente 
poder ser postos à disposição das crianças. 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 fórmula farmacêutica diferente 
da destinada ao adulto, não só para que a sua tolerância seja melhor, mas também para que 
seja mais eficaz. 

Por conseguinte, devemos fazer tudo com que este texto comunitário possa ser aplicado o 
mais rapidamente possível.

A relatora acolhe com uma certa satisfação a posição comum, que, por um lado, retoma 
muitas alterações do Parlamento, e, por outro, aceita a criação de incentivos específicos para a 
investigação europeia.

No entanto, a relatora pretende introduzir algumas precisões na posição comum para tornar o 
regulamento mais pragmático.

No domínio da farmacovigilância e, a fim de evitar uma superposição de textos 
regulamentares no que respeita à independência dos membros do Comité Pediátrico, há que 
fazer referência às directivas e aos regulamentos que já adoptámos.

A disponibilização de produtos destinados às crianças não deve entravar o desenvolvimento 
de medicamentos para adultos. Por esta razão, a relatora propõe a criação, em determinados 
casos, de uma derrogação justificada. Tal permitirá, por motivos científicos, não tornar 
efectiva a obrigação de apresentar simultaneamente os resultados dos estudos pediátricos e os 
resultados dos estudos destinados aos adultos. 

Parece igualmente necessário criar uma cláusula transitória no artigo 52º. Com efeito, a 
instauração desta cláusula é importante na medida em que existem actualmente medicamentos 
cujo certificado está prestes a caducar, mas que podem ser importantes para a população 
pediátrica. Se formos demasiado restritivos nesta fase, corremos o risco de bloquear o 
aparecimento de novas terapias. Esta cláusula transitória não penalizará a indústria dos 
medicamentos genéricos, que poderá beneficiar dos novos medicamentos assim criados.

Por último, a base jurídica deste regulamento é o artigo 95º do Tratado CE e parece-nos 
inconcebível que o Conselho suprima esta referência.

Com a entrada em vigor deste texto comunitário, a União Europeia disporá de meios eficazes 
para contribuir para o desenvolvimento de medicamentos para uso pediátrico e obviar a esta 
carência importante a nível da saúde pública que ainda hoje se faz sentir. Assim, as nossas 
crianças deixarão de estar dependentes da boa-vontade do sector da investigação americana 
ou asiática. 


