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Assunto: Directiva 2004/24/CE que altera, em relação aos medicamentos tradicionais à base 
de plantas, a Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano

De acordo com o artigo 6.º da Directiva 2001/83, nenhum medicamento pode ser introduzido 
no mercado num Estado-Membro sem que para tal tenha sido emitida pela autoridade 
competente desse Estado-Membro uma autorização. A Directiva 2004/24/CE relativa aos 
medicamentos tradicionais à base de plantas introduziu um procedimento de registo 
simplificado para esses produtos. Todas as disposições desta Directiva entrarão em vigor em 
finais de Abril de 2011: os medicamentos tradicionais à base de plantas que não tenham sido 
registados até essa altura deixarão de poder ser introduzidos no mercado. 

Ao que parece, algumas das disposições da presente Directiva continuam a colocar entraves 
indevidos ao registo de medicamentos à base de plantas, como por exemplo, o pedido 
sistemático, por parte da autoridade competente, de dados de elevada qualidade relativos à 
genotoxicidade. Para além disso, registo simplificado está também limitado aos 
medicamentos tradicionais à base de plantas compostos exclusivamente de substâncias
derivadas de plantas, excluindo assim os medicamentos tradicionais que incluam igualmente, 
por exemplo, componentes minerais. Por último, a Directiva poderá ter um impacto negativo 
sobre certos produtos tradicionais à base de plantas de tradição não europeia (por exemplo, os 
medicamentos tradicionais chineses e ayurvédicos, hoje vendidos, com frequência, como 
suplementos alimentares), muito embora a Comissão tenha reconhecido não ser a Directiva 
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2004/24/CE o instrumento adequado para regulamentar tradições médicas baseadas numa 
abordagem holística.

1. Partilha a Comissão da opinião de que subsistem obstáculos ao registo de 
medicamentos à base de plantas? Em caso afirmativo, prevê a Comissão a revisão do
processo de avaliação e, se assim for, de que forma?

2. Quais as experiências obtidas com a exigência, de forma casuística, de requisitos de 
dados de genotoxicidade? Esta prática melhorou o registo de medicamentos 
tradicionais à base de plantas?

3. Quando tenciona a Comissão alargar o procedimento de registo simplificado a outros 
produtos para além das substâncias à base de plantas com uma longa tradição de 
utilização segura, como mencionado na sua Comunicação COM(2008) 584?

4. Qual será o efeito da plena implementação da Directiva 2004/24/CE, em especial no 
que respeita a substâncias derivadas de plantas de certas tradições, como os 
medicamentos tradicionais chineses e ayurvédicos? 

5. Tendo em conta que a Comissão reconhece que os requisitos da Directiva 2004/24/CE
não se adequam aos medicamentos tradicionais à base de plantas assentes numa 
abordagem holística, quando tenciona a Comissão propor um quadro jurídico separado 
que seja apropriado a esses produtos?


