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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2001/82/CE e a Directiva 2001/83/CE no que diz respeito à alteração dos 
termos das autorizações de introdução no mercado de medicamentos
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0123),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0137/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º 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 Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(A6-0000/2008),

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.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de simplificar e de optimizar 
os procedimentos, a possibilidade de
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado deve ser alargada a todas as 
categorias de alterações.

Or. fr
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Justificação

É importante alargar às demais categorias de alterações a possibilidade de apresentar um 
pedido único para uma ou mais alterações idênticas dos termos de várias autorizações de 
introdução no mercado emitidas pela mesma autoridade competente. Com efeito, este sistema 
atenuaria consideravelmente os encargos administrativos, facilitaria a análise dos pedidos e, 
ao permitir que as autorizações aprovadas sejam postas em prática de forma simultânea,
seria benéfico para os pacientes.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) No quadro da extensão das
autorizações de introdução no mercado, é 
conveniente manter a possibilidade de, 
com base numa justificação, apresentar 
um pedido distinto e completo de 
autorização de introdução no mercado 
relativa a um medicamento que já tenha 
sido autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes.

Or. fr

Justificação

No actual sistema, os Regulamentos (CE) n.º 1084/2003 (Considerando 8) e n.º 1085/2003 
(Considerando 6) prevêem, para uma extensão da AIM, a possibilidade de apresentar um 
pedido de autorização completo e distinto para um medicamento que já foi objecto de uma 
autorização, mas com outro nome e com um resumo das características do produto diferente. 
É essencial manter esta possibilidade. Alguns nomes de medicamentos estão fortemente 
associados a uma patologia específica, pelo que obrigar a conservar o mesmo nome para 
uma patologia completamente diferente poderia ser prejudicial para o doente.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23.º-C (novo)



PR\731036PT.doc 7/11 PE409.420v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É aditado o seguinte artigo 23.º-C:
"Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão Europeia devem ter em 
consideração os seguintes elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado.
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, com base numa 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes."

Or. fr

Justificação

Em primeiro lugar, é importante alargar às demais categorias de alterações a possibilidade 
de apresentar um pedido único. O actual sistema prevê, para uma extensão da AIM, a 
possibilidade de apresentar um pedido de autorização completo e distinto para um 
medicamento que já foi objecto de uma autorização, mas com outro nome e com um resumo 
das características do produto diferente. É essencial manter esta possibilidade. Alguns nomes 
de medicamentos estão associados a uma patologia específica, pelo que obrigar a conservar 
o mesmo nome para uma patologia diferente poderia ser prejudicial para o doente.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1) Contexto

Há vários aspectos de um medicamento que podem sofrer modificações ao longo do seu ciclo 
de vida. Os progressos tecnológicos e os novos dados científicos permitem melhorar os 
medicamentos existentes. Essas modificações podem dizer respeito, nomeadamente, ao 
processo de fabrico do medicamento, aos métodos de purificação ou ainda à introdução de 
uma nova indicação terapêutica ou à actualização da respectiva bula, a fim de incluir novas 
informações relativas à segurança da sua administração surgidas na sequência da ocorrência 
de efeitos indesejáveis. Além disso, a consolidação da indústria farmacêutica na sequência de 
fusões e aquisições encontra-se igualmente na origem de numerosas modificações de natureza 
administrativa como é, por exemplo, o caso das mudanças de nome ou de endereço das 
empresas farmacêuticas. Estas modificações, designadas "variações", devem ser 
obrigatoriamente notificadas às autoridades competentes pelo titular da autorização de 
introdução no mercado.

A indústria farmacêutica consagra uma parte significativa da sua actividade reguladora à 
gestão destas variações. Por exemplo, no caso de uma empresa de dimensão média que 
produz medicamentos genéricos e conta com mais de 400 produtos registados (incluindo 
diferentes formas farmacêuticas e dosagens), o número total de variações notificadas 
ultrapassa as 4 000 por ano. No caso de uma empresa de grande dimensão, este número é de 
cerca de 19 000.

2) Pontos fracos do actual quadro regulamentar no que se refere à alteração das
autorizações de introdução dos medicamentos no mercado

O actual sistema de gestão das variações é cada vez mais ineficaz e insatisfatório quer para as 
autoridades quer para a indústria farmacêutica na sua globalidade. 

Dado que as autorizações de introdução no mercado exclusivamente nacionais representam 
80% das autorizações tanto no sector dos medicamentos para uso humano como no dos 
medicamentos veterinários, a presente revisão reveste-se de um impacto considerável para o
mercado farmacêutico da União Europeia. 

Embora as autorizações de introdução no mercado (AIM) exclusivamente nacionais sejam 
concedidas ao abrigo dos mesmos requisitos regulamentares que as AIM concedidas pelos 
procedimentos comunitários, as suas alterações não estão sujeitas a regulamentação 
comunitária harmonizada. 

As alterações relativas às AIM exclusivamente nacionais estão subordinadas às disposições 
específicas dos diferentes Estados-Membros, que são diferentes das exigências 
regulamentares europeias. 

Uma mesma alteração relativa a produtos autorizados por procedimentos exclusivamente 
nacionais em diferentes Estados-Membros é, por conseguinte, submetida a um tratamento
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diferente no que se refere à documentação a apresentar e ao processo de avaliação. 

Esta situação tem repercussões negativas, nomeadamente: 

- um aumento injustificado dos encargos administrativos para as autoridades competentes e 
para as empresas farmacêuticas; 

- dificuldades na previsão da entrada em vigor das alterações; 

- discrepâncias significativas no tocante aos prazos de introdução das alterações a nível do 
resumo das características do produto e da  bula destinados aos profissionais de saúde e aos 
pacientes e, por conseguinte, no tocante ao funcionamento global do mercado interno dos 
produtos farmacêuticos. 

- para os pacientes, uma vez que a introdução de determinadas alterações destinadas a
melhorar a eficácia de um medicamento pode ser adiada ou inclusivamente não vir sequer a 
concretizar-se. 

3) Melhoramentos previstos

A vossa relatora acolhe favoravelmente a proposta apresentada pela Comissão com o intuito 
de proceder a uma revisão e simplificação do sistema das variações em benefício da saúde 
humana e animal. Independentemente do procedimento seguido para autorizar a sua 
introdução no mercado, todos os medicamentos devem poder ser objecto dos mesmos critérios 
para efeitos de avaliação, aprovação e tratamento administrativo das alterações. 

A longo prazo, a optimização do sistema beneficiará também os pacientes, na medida em que 
essa optimização não só favorecerá a melhoria dos medicamentos como terá um impacto 
positivo em termos de utilização dos recursos pelas autoridades competentes com vista a uma 
melhor protecção da saúde pública. 

A simplificação da alteração dos termos de uma AIM de medicamentos terá por consequência 
a sua subordinação aos mesmos critérios de autorização, gestão administrativa e vigilância das
alterações introduzidas, independentemente do procedimento regulamentar seguido para 
autorizar a comercialização desses medicamentos. 

Em consequência, num intuito de harmonização e de simplificação, é importante que as 
alterações das AIM sejam regidas pelos mesmos requisitos normativos, independentemente do 
procedimento de registo inicial seguido. Este sistema trará benefícios para todos os 
intervenientes: doentes, autoridades e empresas farmacêuticas.

Para além desta harmonização aplicável à totalidade dos medicamentos, é igualmente 
desejável uma simplificação do sistema regulamentar que rege as alterações das AIM, em 
especial no caso das alterações menores cujas repercussões sobre a qualidade, a segurança ou 
a eficácia do medicamento em questão são mínimas ou nulas. O regulamento da Comissão 
relativo à análise da alteração dos termos das autorizações de introdução no mercado de
medicamentos para uso humano e medicamentos veterinários, aprovado por unanimidade em 
10 de Junho de 2008, comporta uma simplificação significativa do sistema. 
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Para instaurar um sistema regulamentar óptimo de gestão das alterações das AIM, é 
importante estabelecer de forma precisa as diferentes categorias de alterações. A Comissão 
prevê o estabelecimento de listas detalhadas para cada uma das categorias de alterações. É 
importante capitalizar a experiência adquirida pelos sistemas nacionais actualmente 
existentes. Com efeito, para as alterações relativas a medicamentos autorizados pelo
procedimento exclusivamente nacional, alguns Estados-Membros já adoptaram, à semelhança 
da Alemanha, um sistema simples de notificação para um grande número de alterações que 
consideram menores. As listas nacionais das diferentes categorias de alterações serviram de 
base para o estabelecimento das listas europeias.

A Comissão propõe um determinado número de melhorias significativas do sistema 
normativo para a gestão das alterações das AIM, tendo-se, aliás, inspirado profusamente no
exemplo alemão na elaboração do seu regulamento. Por razões de proporcionalidade, os
medicamentos homeopáticos e medicamentos tradicionais à base de plantas aos quais não 
tenha sido concedida uma autorização de introdução no mercado mas estejam sujeitos a um 
procedimento de registo simplificado devem ser excluídos do âmbito de aplicação do presente 
regulamento. A vossa relatora congratula-se com esta disposição que evita tornar mais 
complexo um procedimento de registo que era mais simples em alguns Estados-Membros. 

No entanto, nos casos em que uma alteração diz respeito a várias AIM, poder-se-ia introduzir 
uma melhoria suplementar no sistema proposto, prevendo a possibilidade de apresentar um 
pedido único que cubra todas as AIM em questão.

No seu regulamento, a Comissão prevê que esta possibilidade seja limitada às alterações
menores de Tipo IA. No entanto, para poder beneficiar plenamente desta medida (redução dos 
encargos administrativos e simplificação do exame da alteração e da sua aplicação simultânea 
ao conjunto dos produtos em causa) é importante estender esta possibilidade às outras 
categorias de alterações: alterações menores de Tipo IB e alterações maiores de Tipo II.

Esta proposta é avançada pela Comissão apenas no quadro do procedimento de partilha da 
carga de trabalho descrito no artigo 20.º. Nos casos em que as AIM em questão tenham sido 
concedidas ao abrigo de um procedimento nacional pelo mesmo Estado-Membro, não se
justifica o recurso a este procedimento de partilha da carga de trabalho, que deveria ser 
reservado às alterações relativas a AIM concedidas por diferentes Estados-Membros ou ao 
abrigo de diferentes procedimentos de registo inicial. Com efeito, é apenas neste contexto que 
existe um benefício em relação à eliminação da multiplicidade das avaliações por diferentes 
autoridades competentes para uma mesma alteração ou grupo de alterações.

No que respeita às extensões das AIM, a Comissão propõe que o nome do medicamento 
permaneça igual ao da AIM inicial (artigo 19.º).

No actual sistema, os Regulamentos (CE) n.º 1084/2003 (Considerando 8) e n.º 1085/2003 
(Considerando 6) prevêem, para uma extensão da AIM, a possibilidade de apresentar um 
pedido de autorização completo e distinto para um medicamento que já foi objecto de uma 
autorização, mas com outro nome e com um resumo das características do produto diferente.

É essencial manter esta possibilidade no sistema actual. Com efeito, em certos casos, pode ser 
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importante registar com um nome diferente uma extensão da AIM relativa a uma indicação 
diferente da indicação inicialmente registada para a primeira AIM. Alguns nomes de 
medicamentos estão fortemente associados a uma patologia específica e ser obrigado a 
conservar o mesmo nome para uma patologia completamente diferente poderia ter um efeito 
prejudicial para o doente.
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