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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 proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 297/95 
no respeitante às taxas cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0106)1,

– Tendo em conta o artigo 12º do Regulamento (CE) nº 297/95 do Conselho, de 10 de 
Fevereiro de 19952, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C6-0137/2005),

– 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 dos Orçamentos (A6-0000/2005),

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

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. 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 BIS (novo)

(4 bis) A fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, os medicamentos 
cujos princípios activos tiveram um uso 
clínico bem estabelecido na Comunidade 
durante pelo menos dez anos deveriam 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
2 JO L 35 de 15.2.1995, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 
494/2003 da Comissão (JO L 73 de 19.3.2003, p. 6).
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beneficiar de uma taxa anual reduzida.

Justificação

As taxas anuais destinam-se a cobrir os custos decorrentes do controlo dos medicamentos 
existentes. No caso de medicamentos cujo princípio activo seja bem conhecido, o volume de 
trabalho ligado ao seu controlo é menor do que no caso de medicamentos com uma entidade 
química completamente nova.

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B), SUBALÍNEA II)

Artigo 3, nº 1, alínea b), parágrafo 1 (Regulamento CE) nº 297/95)

É aplicável uma taxa reduzida de 90 000 
euros aos pedidos de autorização de 
introdução no mercado apresentados ao 
abrigo do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 
10.º e no artigo 10.ºC da Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Esta taxa abrange uma única 
unidade de dose associada a uma forma 
farmacêutica e a uma apresentação.

É aplicável uma taxa reduzida de 90 000 
euros aos pedidos de autorização de 
introdução no mercado apresentados ao 
abrigo do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 
10.º e nos artigos 10.ºA e 10.ºC da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Esta taxa abrange 
uma única unidade de dose associada a 
uma forma farmacêutica e a uma 
apresentação. Em casos excepcionais, 
quando for possível demonstrar que a 
avaliação de um pedido de autorização de 
introdução no mercado, em conformidade 
com o artigo 10º A da Directiva 
2001/83/CE, provoca um volume de 
trabalho importante, pode ser fixada uma 
taxa de um montante máximo de 232 000 
euros, em conformidade com o nº 2 do 
artigo 11º.

Justificação

A proposta actual prevê a aplicação de uma taxa de base de 232 000 euros para um pedido 
bibliográfico. O trabalho que implica a avaliação de um medicamento com uma entidade 
química inteiramente nova e a de um medicamento baseado numa substância bem 
estabelecida (na acepção do artigo do artigo 10º A da Directiva 2004/27/CE que altera a 
Directiva 2001/83/CE) difere significativamente. A fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, deveria ser aplicada uma taxa reduzida de 90 000 euros aos pedidos 
bibliográficos, a menos que existam razões válidas para aplicar uma taxa mais elevada.
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Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 8, nº 2 (Regulamento CE) nº 297/95)

É aplicável uma taxa por serviços 
científicos sempre que seja feito um pedido 
de um parecer ou aconselhamento 
científico emitido por um comité científico 
e esse pedido não estiver abrangido pelos 
artigos 3.º a 7.º nem pelo n.º 1 do artigo 8.º 
Incluem-se nesta categoria as avaliações 
de medicamentos tradicionais à base de 
plantas, os pareceres sobre medicamentos 
para uso compassivo, as consultas sobre 
substâncias auxiliares, incluindo os 
derivados do sangue, incorporadas em 
dispositivos médicos, bem como qualquer 
avaliação de ficheiros principais do plasma 
e de ficheiros principais dos antigénios das 
vacinas.

É aplicável uma taxa por serviços 
científicos sempre que seja feito um pedido 
de um parecer ou aconselhamento 
científico emitido por um comité científico 
e esse pedido não estiver abrangido pelos 
artigos 3.º a 7.º nem pelo n.º 1 do artigo 8.º 
Incluem-se nesta categoria os pareceres 
sobre medicamentos para uso compassivo, 
as consultas sobre substâncias auxiliares, 
incluindo os derivados do sangue, 
incorporadas em dispositivos médicos, bem 
como qualquer avaliação de ficheiros 
principais do plasma e de ficheiros 
principais dos antigénios das vacinas.

No que respeita aos medicamentos para 
uso humano, a taxa é de 232 000 euros.

No que respeita aos medicamentos para 
uso humano, a taxa é, no máximo, de 
232 000 euros.

No que respeita aos medicamentos 
veterinários, a taxa é de 116 000 euros.

No que respeita aos medicamentos 
veterinários, a taxa é, no máximo, de 
116 000 euros.

No que respeita à avaliação de 
medicamentos tradicionais à base de 
plantas, a taxa é, no máximo, de 25 000 
euros.

O disposto no artigo 3.º aplica-se a 
qualquer parecer científico para avaliação 
de medicamentos para uso humano 
destinados a serem exclusivamente 
introduzidos em mercados fora da 
Comunidade, nos termos do artigo 58.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

O disposto no artigo 3.º aplica-se a 
qualquer parecer científico para avaliação 
de medicamentos para uso humano 
destinados a serem exclusivamente 
introduzidos em mercados fora da 
Comunidade, nos termos do artigo 58.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

A determinados pareceres ou serviços 
científicos relativos a medicamentos para 
uso humano, aplica-se uma taxa por 
serviços científicos reduzida entre 2 500 e 
200 000 euros.

A determinados pareceres ou serviços 
científicos relativos a medicamentos para 
uso humano, aplica-se uma taxa por 
serviços científicos reduzida entre 2 500 e 
200 000 euros.

A determinados pareceres ou serviços 
científicos relativos a medicamentos 

A determinados pareceres ou serviços 
científicos relativos a medicamentos 
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veterinários, aplica-se uma taxa por 
serviços científicos reduzida entre 2 500 e 
100 000 euros.

veterinários, aplica-se uma taxa por 
serviços científicos reduzida entre 2 500 e 
100 000 euros.

A determinados pareceres ou serviços 
científicos relativos a medicamentos 
tradicionais à base de plantas, aplica-se 
uma taxa reduzida por serviços científicos 
entre 2 500 e 25 000 euros.

Os pareceres ou serviços científicos 
referidos nos quinto e sexto parágrafos 
serão incluídos numa lista, elaborada em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 11.º.

Os pareceres ou serviços científicos 
referidos nos sexto, sétimo e oitavo
parágrafos serão incluídos numa lista, 
elaborada em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 11.º.

Justificação

Um dos principais objectivos da proposta em apreço consiste em assegurar a 
proporcionalidade entre o montante das taxas e a natureza dos serviços prestados. O 
regulamento deveria, por conseguinte, permitir uma certa flexibilidade igualmente no caso 
dos serviços científicos relativos a medicamentos especiais. No que respeita, em particular, 
aos medicamentos tradicionais à base de plantas, seria desproporcionado aplicar uma taxa 
de base de 232 000 euros . Tendo em conta o volume de trabalho associado à avaliação dos 
medicamentos tradicionais à base de plantas, seria adequado aplicar uma taxa de um 
montante máximo de 25 000 euros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Na sequência da recente revisão da legislação aplicável no domínio farmacêutico, a Comissão 
apresentou uma proposta destinada a actualizar o Regulamento (CE) n.º 297/95 do Conselho 
relativo às taxas cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos (AEM). Esta revisão é 
necessária, na medida em que as funções da AEM foram não apenas modificadas, mas 
também alargadas. As actividades pós-autorização aumentaram substancialmente e serão 
prestados novos serviços científicos à indústria farmacêutica. É, por isso, necessário criar e 
fixar novos tipos de taxas de acordo com as novas disposições.

Além disso, dez anos de experiência na aplicação do actual sistema revelaram a existência de 
certas lacunas a nível da base financeira da Agência. A mais importante é a sua forte 
dependência do pagamento das taxas iniciais associadas a novos pedidos. Esta dependência 
tornou a Agência vulnerável às flutuações da indústria farmacêutica. Mesmo que o número
de novos pedidos fosse muito baixo, a Agência teria de se encarregar de diversas tarefas não 
directamente ligadas à avaliação de novos medicamentos.

Elementos fundamentais da proposta

A proposta da Comissão mantém a estrutura geral e o nível das taxas. Para cobrir os custos 
ligados às actividades pós-autorização, é proposto um aumento de 10% na taxa anual, tanto no 
sector humano como no veterinário. Por outro lado, a taxa para os medicamentos genéricos é 
reduzida de modo a melhor reflectir o custo real da avaliação. A Comissão propõe igualmente 
a harmonização de algumas outras taxas. Propõe-se a manutenção ao mesmo nível de todas as 
taxas relativas a medicamentos veterinários, exceptuando a taxa anual e uma das taxas de 
alteração, que é reduzida.

A proposta define novos tipos de taxas para a prestação de serviços científicos referentes, 
inter alia, aos medicamentos tradicionais à base de plantas e aos medicamentos destinados a 
serem exclusivamente introduzidos em mercados fora da Comunidade. Foi igualmente 
estabelecida uma taxa específica para os medicamentos bio-similares.

São conferidos poderes de execução mais vastos ao Conselho de Gestão da Agência e ao seu 
director executivo para tomar decisões sobre a redução das taxas.

Um dos objectivos fundamentais da proposta consiste em assegurar a proporcionalidade entre 
o montante das taxas e o verdadeiro volume de trabalho associado aos serviços prestados. A 
proposta visa aliviar a pressão financeira exercida sobre os requerentes, sem prejudicar a 
capacidade da Agência para desempenhar as suas tarefas.

Observações do relator

O relator congratula-se com a proposta da Comissão, dado tratar-se de uma medida necessária 
na sequência da adopção da nova legislação aplicável no domínio farmacêutico e tendo em 
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conta outras mudanças a nível das condições de trabalho e actividades da Agência. Importa 
dotar a Agência de um quadro financeiro sólido e actualizado, uma vez que esta desempenha 
um papel fundamental na política de saúde europeia e contribui fortemente para a realização 
do mercado interno no sector farmacêutico. Tendo em conta este duplo papel da
Agência, uma parte, embora relativamente limitada, do seu orçamento deve ser coberta pela 
União Europeia e outra parte por taxas cobradas pelos serviços prestados às empresas 
farmacêuticas.

Os serviços prestados pela Agência constituem uma parte essencial do processo de introdução 
de um novo medicamento no mercado. A questão essencial é saber como determinar o nível 
correcto das taxas, de modo a que estas cubram os custos reais dos serviços prestados às 
empresas, sem, no entanto, comprometer a inovação e a introdução de novos medicamentos e, 
por conseguinte, sem prejudicar a competitividade da indústria farmacêutica europeia.

A indústria farmacêutica não é monolítica. Para além das enormes empresas multinacionais, 
existem numerosas PME, bem como empresas que se situam entre estas duas categorias. 
Além disso, os medicamentos aos quais pode ser aplicado o processo centralizado de 
autorização diferem consideravelmente em termos de inovação e complexidade da 
composição. Justifica-se, por isso, uma certa flexibilidade das taxas. O relator é favorável ao 
princípio de ampliar o sistema de fixação de taxas máximas e deixar a decisão de proceder a 
eventuais reduções aos que são mais competente na matéria, a saber, o Conselho de Gestão da 
AME e o seu director executivo.

O princípio de fixação de taxas máximas e taxas reduzidas poderia, contudo, ser ligeiramente 
alargado, sem comprometer a base financeira da Agência. Isto aplica-se, em particular, às 
taxas por pareceres científicos relativos a medicamentos tradicionais à base de plantas. Em 
comparação com muitos outros medicamentos, a sua avaliação requer muito menos trabalho. 
O montante da taxa deve corresponder ao volume real de trabalho que a sua avaliação 
implica.

Outra observação diz respeito às substâncias bem estabelecidas. A proposta em apreciação 
prevê a aplicação de uma taxa de base de 232 000 euros para os pedidos bibliográficos. O 
volume de trabalho que comporta a avaliação de um medicamento com uma entidade química 
completamente nova difere consideravelmente do volume de trabalho que implica a avaliação 
de um medicamento baseado numa substância bem estabelecida (na acepção do artigo 10º A 
da Directiva 2004/27/CE que altera a Directiva 2001/83/CE). A fim de respeitar o princípio da
proporcionalidade, deveria ser aplicada uma taxa reduzida de 90 000 euros aos pedidos 
bibliográficos, a menos que existam razões válidas para aplicar uma taxa mais elevada. Esta 
modificação permitiria fixar a taxa aplicável à maioria dos pedidos bibliográficos ao mesmo 
nível da taxa aplicável aos medicamentos genéricos. Este aspecto deveria igualmente ser tido 
em conta para a definição da taxa anual, que se destina a cobrir os custos decorrentes do 
controlo dos medicamentos existentes.


