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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 29 de Novembro de 2010 (02.12)
(OR. en)

16862/10

SAN 271

NOTA
de: Presidência
para: Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)/Conselho
Assunto: Preparação da reunião do Conselho (Emprego, Política Social, Saúde e 

Consumidores) de 6 e 7 de Dezembro de 2010

Seguimento das conclusões do Conselho sobre "Ensinamentos a retirar da 
pandemia de gripe A/H1N1 – Segurança sanitária na União Europeia" no que 
respeita ao desenvolvimento de um mecanismo para a aquisição conjunta de 
vacinas e medicamentos antivirais
– Troca de opiniões
(Debate público, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do RIC [proposto pela 
Presidência])

1. Tendo em vista a preparação da reunião do Conselho (Emprego, Política Social, Saúde e 

Consumidores) de 7 de Dezembro de 2010, junto se envia, à atenção das delegações, a nota 

sobre o assunto em epígrafe como base para as intervenções ministeriais sobre este ponto.

2. Por forma a facilitar o debate, a Presidência propõe que este se baseie nas perguntas 

apresentadas no anexo à presente nota. Solicita-se às delegações que limitem as suas respostas 

a uma intervenção, não superior a três minutos, recorrendo às perguntas sempre que 

adequado.

3. Com vista a preparar a reunião do Conselho, a Presidência gostaria de receber respostas 

escritas às perguntas antes da reunião do Conselho.
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ANEXO

NOTA DA PRESIDÊNCIA

Seguimento das conclusões do Conselho sobre "Ensinamentos a retirar da pandemia de gripe 
A/H1N1 – Segurança sanitária na União Europeia" no que respeita ao desenvolvimento de um 

mecanismo para a aquisição conjunta de vacinas e medicamentos antivirais

Troca de opiniões – Perguntas

Tal como debatido durante a reunião informal dos Ministros da Saúde em Bruxelas, em 5 e 

6 de Julho de 2010, existe a necessidade de adquirir em conjunto, numa base voluntária, vacinas 

pandémicas e medicamentos antivirais. Após esta reunião, o Conselho adoptou em 13 de Setembro

as conclusões "Ensinamentos a retirar da pandemia de gripe A/H1N1 – Segurança sanitária na 

União Europeia"1, em que o Conselho convidava a Comissão a, nomeadamente, "desenvolver o 

mais rapidamente possível, o mais tardar até Dezembro de 2010, um mecanismo de aquisição 

conjunta de vacinas e medicação antiviral que permita aos Estados-Membros, numa base 

voluntária, proceder à aquisição comum destes produtos ou seguir abordagens comuns nas 

negociações de contratos com a indústria, devendo esse mecanismo tratar de forma clara questões 

como a responsabilidade, a disponibilidade e o preço dos produtos medicinais, bem como a 

confidencialidade – e a apresentar dentro do mesmo prazo o correspondente relatório".

A Comissão, em cooperação com o Comité de Segurança da Saúde, tem vindo a trabalhar sobre 

diferentes opções em relação à aquisição conjunta. Uma vez que este trabalho está em curso, é 

oportuno que os Ministros da Saúde dêem o seu contributo.

A finalidade deste debate é portanto o de clarificar qual o rumo a seguir quanto à aquisição conjunta 

voluntária de vacinas pandémicas. Para estruturar este debate, a Presidência propõe as seguintes 

perguntas:

1. Em relação às opções de aquisição, existem várias possibilidades. Será que os Estados-

-Membros concordam que os contratos-quadro são os mais adequados para a aquisição 

antecipada de vacinas pandémicas?

  
1 12665/10.
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2. Será que os Estados-Membros concordam que existe a necessidade de uma cobertura mínima 

comum? Qual a percentagem da população que é preciso ter em consideração?

3. Será que os Estados-Membros concordam que as vacinas para a cobertura deste mínimo 

comum deveriam ser entregues antes de todas as outras encomendas adicionais e entregues de 

uma forma equitativa?


