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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As terapias avançadas são produtos terapêuticos inovadores baseados nos genes (terapia 
genética), nas células (terapia celular) ou nos tecidos (engenharia de tecidos). Essas terapias 
avançadas permitem a aplicação de um tratamento revolucionário no caso de certas doenças, 
como o cancro e a doença de Parkinson, ou lesões, por exemplo, da pele, no caso das vítimas 
de queimaduras, e lesões graves das cartilagens, sendo consideradas susceptíveis de 
transformar consideravelmente a prática da medicina.

Actualmente, o desenvolvimento no domínio das terapias avançadas vem sendo travado 
devido à falta de harmonização da legislação comunitária. Os produtos da engenharia de 
tecidos encontram-se actualmente fora de qualquer quadro regulamentar comunitário, o que 
ocasiona divergências entre as legislações e procedimentos de autorização nacionais. Isto 
coloca obstáculos ao mercado interno e tem um impacto negativo sobre a capacidade 
inovadora e a competitividade da UE.

A proposta de regulamento tem em vista preencher a lacuna existente no que respeita à 
regulamentação através de uma abordagem de todas as terapias avançadas num único quadro 
jurídico integrado. O regulamento baseia-se na legislação existente (em particular, a Directiva 
2001/83/CE relativa aos medicamentos e o Regulamento (CE) nº 726/2004 relativo à Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos), e, por conseguinte, deve ser considerado na sua 
totalidade.

Os principais elementos da proposta da Comissão são os seguintes:
• Um processo centralizado de autorização de comercialização, a fim de beneficiar da 

utilização em comum das competências ao nível europeu e do acesso directo ao 
mercado da UE;

• Um novo comité pluridisciplinar de peritos (comité para as Terapias Avançadas), no 
quadro da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (AEAM), para avaliar 
os produtos de terapia avançada e acompanhar os progressos científicos nesse 
domínio;

• Requisitos técnicos adaptados às características particulares desses produtos;
• Requisitos mais estritos para a gestão dos riscos e a rastreabilidade;
• Um sistema de pareceres científicos de alta qualidade e de baixo custo fornecido pela 

AEAM;
• Incentivos específicos destinados às pequenas e médias empresas (PME).

O relator de parecer acolhe com satisfação a proposta da Comissão. A engenharia de tecidos é 
um sector emergente da biotecnologia que associa diversos aspectos da medicina, da biologia 
celular e molecular, da ciência e da engenharia dos materiais. O desenvolvimento de produtos 
destinados a substituir, reconstituir ou regenerar tecidos humanos pode permitir que seja posto 
termo à penúria de órgãos e, deste modo, fazer com que seja possível salvar anualmente 
milhares de pessoas na Europa. Assim sendo, o relator de parecer regozija-se com a criação de 
um quadro regulamentar sólido e exaustivo, capaz de assegurar ao sector um acesso 
harmonizado ao mercado, favorecendo simultaneamente a competitividade e garantido um 
nível elevado de protecção da saúde.
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O relator de parecer gostaria de chamar a atenção para o facto de que as definições deveriam 
ser suficientemente precisas, de modo a assegurar a necessária certeza jurídica, sem, no 
entanto, deixar de ser ao mesmo tempo suficientemente flexíveis, para acompanhar os 
desenvolvimentos da ciência e da tecnologia. Este equilíbrio deveria ser igualmente procurado 
no que respeita ao procedimento de autorização de colocação no mercado. O relator de 
parecer é favorável à criação de um procedimento de autorização totalmente centralizado que 
permita tirar proveito da utilização em comum dos conhecimentos, insistindo, ao mesmo 
tempo, na necessidade de aliviar o encargo regulamentar que tal procedimento pode 
ocasionar, especialmente para as PME.

Tendo em conta a possibilidade de certos medicamentos de terapia avançada serem 
produzidos a partir de células humanas, tais medicamentos podem suscitar questões éticas
relevantes. Actualmente, as decisões relativas à utilização ou a sua proibição em relação a 
todos os tipos de células, incluindo as células germinais embrionárias, são da competência dos 
Estados. Na proposta em apreço, este princípio mantém-se, permanecendo de competência 
nacional as decisões relativas ao desenvolvimento, à utilização ou à venda de produtos 
fabricados a partir de todos os tipos de células humanas ou animais, o que está em plena 
conformidade com a directiva relativa à qualidade e à segurança dos tecidos e células 
humanas (Directiva 2004/23/CE).

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 5

(5) Os medicamentos de terapias avançadas 
deviam ser regulamentados, visto que se 
destinam a ser colocados no mercado dos 
Estados-Membros e preparados 
industrialmente ou fabricados por um 
método que envolva um processo industrial, 
na acepção do n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 
2001/83/CE. Os medicamentos de terapias 
avançadas que sejam preparados 
integralmente e utilizados num hospital, em 

(5) Os medicamentos de terapias avançadas 
deviam ser regulamentados, visto que se 
destinam a ser colocados no mercado dos 
Estados-Membros e preparados 
industrialmente ou fabricados por um 
método que envolva um processo industrial, 
na acepção do n.º 1 do artigo 2.º da Directiva 
2001/83/CE. Os medicamentos de terapias 
avançadas que sejam preparados 
integralmente num hospital, pontualmente, 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado, deviam, assim, ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

de acordo com um processo específico, não 
uniformizado e não patenteado, e utilizados 
num hospital, com vista a satisfazer uma 
receita médica específica para um doente 
determinado, deviam, assim, ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Justificação

Quando os hospitais ou outras instituições preparam produtos utilizando um processo 
existente para desenvolver tratamentos para doentes com uma certa regularidade e 
frequência, devem ser obrigados a cumprir as disposições do presente regulamento. Contudo, 
quando os hospitais produzem medicamentos de terapias avançadas para fins de investigação 
ou a título excepcional e pontual, não devem ser obrigados a obedecer ao procedimento 
centralizado de autorização.

Alteração 2
CONSIDERANDO 7 BIS (novo)

(7 bis) A Directiva 2001/20/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de 
Abril de 2001 relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à aplicação de boas práticas 
clínicas na condução dos ensaios clínicos 
de medicamentos para uso humano1 proíbe 
os ensaios de terapêutica génica que dêem 
origem a modificações na identidade 
genética germinal do sujeito. A Directiva 
98/44/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de Julho de 1998 relativa à 
protecção jurídica das invenções 
biotecnológicas2 considera que devem ser 
excluídos da patenteabilidade os processos 
de modificação da identidade genética 
germinal do ser humano. A fim de 
assegurar a coerência jurídica, o presente 
regulamento deve proibir qualquer 
autorização de produtos que modifiquem a 
identidade genética germinal dos seres 
humanos.
_______
1 JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 JO L 213 de 30.7.1998, p. 13.
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Justificação

Como os artigos 1º e 13º da Convenção de Oviedo deixam bem claro, a dignidade humana 
fica comprometida quando a herança genética é modificada. Os produtos que não estão 
submetidos a ensaios clínicos, nos termos da Directiva 2001/20/CE, nem são juridicamente 
patenteáveis, nos termos da Directiva 98/44/CE, não devem ser elegíveis para autorização no 
âmbito do presente regulamento.

Alteração 3
CONSIDERANDO 7 TER (novo)

(7 ter) O presente regulamento deve proibir 
qualquer autorização de produtos derivados 
de híbridos de humanos e animais ou 
quimeras ou que contenham tecidos ou 
células resultantes ou derivados de híbridos 
de humanos e animais ou quimeras. Esta 
disposição não deve excluir o transplante 
de células somáticas ou tecidos de animais 
para o corpo humano para fins 
terapêuticos, na medida em que não haja 
intervenção génica germinal.

Justificação

A integridade física e mental das pessoas e a dignidade do ser humano devem ser 
respeitadas, como salientam os artigos 1º e 3º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A criação de híbridos de humanos e animais ou quimeras constitui uma ameaça ao 
direito à integridade das pessoas e uma violação da dignidade do ser humano. Por 
conseguinte, no âmbito do presente regulamento, não deve ser concedida qualquer 
autorização a produtos que contenham, ou resultem de, híbridos de humanos e animais ou 
quimeras. No entanto, não deve ser excluída a xenotransplantação para fins terapêuticos, 
desde que não haja intervenção génica germinal.

Alteração 4
CONSIDERANDO 9

(9) A avaliação de medicamentos de terapias 
avançadas exige frequentemente 
conhecimentos especializados muito 
específicos, que ultrapassam o domínio 
farmacêutico tradicional e abrangem 
áreas-limite relacionadas com outros 
sectores, como a biotecnologia e os 

(9) A avaliação de medicamentos de terapias 
avançadas exige frequentemente 
conhecimentos especializados muito 
específicos, que ultrapassam o domínio 
farmacêutico tradicional e abrangem 
áreas-limite relacionadas com outros 
sectores, como a biotecnologia e os 



AD\619879PT.doc 7/28 PE 371.930v02-00

PT

dispositivos médicos. Por este motivo, 
convém criar, no âmbito da Agência, um 
Comité das Terapias Avançadas, que o
Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano da Agência devia consultar na 
avaliação de dados relacionados com 
medicamentos de terapias avançadas antes 
de formular o seu parecer científico final. 
O Comité das Terapias Avançadas pode ser 
igualmente consultado na avaliação de 
outros medicamentos que requeira 
conhecimentos científicos especializados no 
âmbito da sua esfera de competências.

dispositivos médicos. Por este motivo, 
convém criar, no âmbito da Agência, um 
Comité das Terapias Avançadas, que deve 
ser responsável pela elaboração de um 
projecto de parecer sobre a qualidade, a 
segurança e a eficácia de cada 
medicamento de terapias avançadas para 
aprovação final pelo Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano da 
Agência. O Comité das Terapias Avançadas 
deve ser igualmente consultado na avaliação 
de outros medicamentos que requeira 
conhecimentos científicos especializados no 
âmbito da sua esfera de competências.

Justificação

Devido ao carácter altamente específico e único dos medicamentos de terapias avançadas, é 
instituído, no âmbito da Agência Europeia de Medicamentos (AEM), um novo Comité das 
Terapias Avançadas, constituído por peritos com qualificações ou experiência específicos 
neste domínio extremamente inovador e em rápido desenvolvimento. Por conseguinte, a nova 
estrutura deve ser responsável pela elaboração de um parecer sobre a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos produtos para aprovação final pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano (CMUH). Além disso, o comité deve ser consultado para a avaliação de 
outros produtos no âmbito das suas competências.

Alteração 5
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) O Comité das Terapias Avançadas 
deve transmitir o seu parecer ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano, 
indicando se um produto é ou não 
abrangido pela definição de medicamento 
de terapias avançadas.

Justificação

Devido à sua perícia específica no domínio dos medicamentos de terapias avançadas, o 
Comité das Terapias Avançadas deve ajudar o CMUH na sua tarefa de classificação dos 
produtos como sendo ou não medicamentos de terapias avançadas.
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Alteração 6
CONSIDERANDO 14

(14) Por uma questão de princípio, os 
tecidos ou células de origem humana 
contidos nos medicamentos de terapias 
avançadas deviam ser colhidos de dádivas 
voluntárias e não remuneradas. As dádivas 
voluntárias e não remuneradas de tecidos e 
células constituem um factor que pode 
contribuir para normas elevadas de 
segurança para tecidos e células e, por 
conseguinte, para a protecção da saúde 
humana.

Suprimido

Justificação

Propõe-se a supressão deste considerando devido à introdução do novo considerando 7 bis e 
dos novos artigos 3º bis e 28º bis.

Alteração 7
CONSIDERANDO 16

(16) O fabrico de medicamentos de terapias 
avançadas devia estar conforme com os 
princípios das boas práticas de fabrico, tal 
como estabelecidas na Directiva 2003/94/CE 
da Comissão, de 8 de Outubro de 2003, que 
estabelece princípios e directrizes das boas 
práticas de fabrico de medicamentos para 
uso humano e de medicamentos 
experimentais para uso humano. Deviam 
igualmente ser elaboradas orientações
específicas para os medicamentos de 
terapias avançadas, de modo a reflectirem 
adequadamente o carácter específico do seu 
processo de fabrico.

(16) O fabrico de medicamentos de terapias 
avançadas devia estar conforme com os 
princípios das boas práticas de fabrico, tal 
como estabelecidas na Directiva 2003/94/CE 
da Comissão, de 8 de Outubro de 2003, que 
estabelece princípios e directrizes das boas 
práticas de fabrico de medicamentos para 
uso humano e de medicamentos 
experimentais para uso humano, e 
adaptar-se, sempre que necessário, por 
forma a reflectir a natureza específica dos 
medicamentos de terapias avançadas, 
especialmente produtos da engenharia de 
tecidos. Deviam igualmente ser elaboradas 
orientações específicas para os 
medicamentos de terapias avançadas, de 
modo a reflectirem adequadamente o 
carácter específico do seu processo de 
fabrico.
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Justificação

Os princípios em vigor aplicáveis a boas práticas de fabrico estabelecidos na Directiva 
2003/94/EC podem não ser totalmente apropriados no concernente a produtos de terapia 
avançada. Uma nova Directiva sobre boas práticas de fabrico, com incidência particular em 
produtos de terapia avançada, seria apropriada, e não apenas recomendações sobre as boas 
práticas de fabrico actualmente existentes.

Alteração 8
CONSIDERANDO 24

(24) A fim de ter em conta os 
desenvolvimentos científicos e técnicos, 
devia ser dada à Comissão competência para 
adoptar as alterações necessárias respeitantes 
aos requisitos técnicos de pedidos de 
autorização de introdução no mercado de 
medicamentos de terapias avançadas, ao 
resumo das características dos produtos, à 
rotulagem e à bula.

(24) A fim de ter em conta os 
desenvolvimentos científicos e técnicos, 
devia ser dada à Comissão competência para 
adoptar as alterações necessárias respeitantes 
aos requisitos técnicos de pedidos de 
autorização de introdução no mercado de 
medicamentos de terapias avançadas, ao 
resumo das características dos produtos, à 
rotulagem e à bula. A Comissão deve 
assegurar, o quanto antes, a prestação das 
informações relevantes às partes 
interessadas.

Justificação

É muito importante para a indústria que exista uma maior previsibilidade das futuras 
regulamentações, a fim de permitir a realização de investimentos na I&D e na produção que 
sejam bem planificados e eficazes em relação ao custo.

Alteração 9
CONSIDERANDO 25

(25) Deviam prever-se disposições a fim de 
que fosse elaborado um relatório sobre a 
execução do presente regulamento após a 
experiência adquirida, com particular 
destaque para os diferentes tipos de 
medicamentos de terapias avançadas 
autorizados.

(25) Deviam prever-se disposições a fim de 
que fosse elaborado um relatório sobre a 
execução do presente regulamento após a 
experiência adquirida, com particular 
destaque para os diferentes tipos de 
medicamentos de terapias avançadas 
autorizados e as medidas previstas no 
Capítulo 6 e no artigo 9º, no nº 9 do artigo 
14º e no nº 2 do artigo 70º do Regulamento 
(CE) nº 726/2004.
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Justificação

O relatório sobre a aplicação desse regulamento deveria abranger na íntegra o âmbito do 
presente regulamento, incluindo as medidas de incentivo destinadas às PME, os 
procedimentos acelerados de aprovação e os procedimentos de recurso.

Alteração 10
ARTIGO 1 BIS (novo)

Artigo 1º bis
Exclusão do âmbito de aplicação

O presente regulamento não se aplica aos 
medicamentos de terapias avançadas 
preparados integralmente num hospital,
pontualmente, de acordo com um processo 
específico, não uniformizado e não 
patenteado, e utilizados num hospital, com 
vista a satisfazer uma receita médica 
específica para um doente determinado.

Justificação

Quando os hospitais ou outras instituições preparam produtos utilizando um processo 
existente para desenvolver tratamentos para doentes com uma certa regularidade e 
frequência, devem ser obrigados a cumprir as disposições do presente regulamento, 
assegurando a qualidade, segurança e eficácia dos produtos. Contudo, quando os hospitais 
produzem medicamentos de terapias avançadas para fins de investigação ou a título 
excepcional, pontualmente, não devem ser obrigados a obedecer ao procedimento 
centralizado de autorização. A fim de garantir a coerência com o artigo 28º, nº 1, introduz-se 
a exclusão do âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 11
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA (D), TRAVESSÃO 1 BIS (novo) 

– a sua parte celular ou tecidular deve 
conter células ou tecidos viáveis, ou

Justificação

No âmbito do presente regulamento, o critério mais importante para definir um medicamento 
combinado de terapia avançada deve ser a viabilidade da sua parte celular ou tecidular. Com 
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vista a garantir a segurança do doente e normas exigentes na avaliação de um produto, os 
produtos combinados devem ser classificados como medicamentos de terapias avançadas 
sempre que contenham tecidos ou células viáveis.

Alteração 12
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA (D), TRAVESSÃO 2

– a sua parte celular ou tecidular deve poder 
actuar no corpo humano de uma forma que 
não possa ser considerada acessória à dos 
referidos dispositivos.

– a sua parte celular ou tecidular que 
contenha células ou tecidos não viáveis 
deve poder actuar no corpo humano de uma 
forma que possa ser considerada central à 
dos referidos dispositivos.

Justificação

Um produto combinado deve ser classificado como medicamento de terapia avançada sempre 
que contenha células ou tecidos não viáveis que actuem no corpo humano de uma forma 
considerada central à acção da parte relativa ao dispositivo do produto em causa.

Alteração 13
ARTIGO 3 BIS (novo)

Artigo 3º bis
Proibição da comercialização do corpo 

humano

Se um medicamento de terapias avançadas 
contiver tecidos ou células de origem 
humana, todas as etapas do procedimento 
de autorização devem desenrolar-se em 
conformidade com o princípio da não 
comercialização do corpo humano ou das 
suas partes, enquanto tais. Para este fim, e 
para efeitos do presente regulamento, os 
Estados-Membros devem assegurar que:
– a dádiva de células e tecidos de origem 
humana seja voluntária, não remunerada e 
efectuada por livre vontade do dador, sem 
qualquer pagamento, a não ser 
compensatório, e
– a colheita de tecidos e células seja 
realizada sem fins lucrativos.



PE 371.930v02-00 12/28 AD\619879PT.doc

PT

Justificação

Não convém permitir que os rápidos desenvolvimentos nos domínios da biotecnologia e da 
biomedicina comprometam a protecção dos direitos fundamentais. Estes direitos, um dos 
mais importantes dos quais é o direito à integridade do ser humano, estão consagrados na 
Convenção de Oviedo e na Carta dos Direitos Fundamentais. Tais normas só podem ser 
cumpridas se forem estritamente observadas em todas as etapas do procedimento de 
autorização. Por conseguinte, a Agência Europeia de Medicamentos deve estar sujeita a esta 
obrigação específica. Além disso, para este efeito, os Estados-Membros serão obrigados a 
assegurar a dádiva voluntária e não remunerada e a garantir a colheita de tecidos ou células 
sem fins lucrativos.

Alteração 14
ARTIGO 3 TER (novo)

Artigo 3º ter
Proibição dos produtos que modificam a 
identidade genética germinal humana

Não será concedida autorização aos 
produtos que modificam a identidade 
genética germinal dos seres humanos.

Justificação

Como os artigos 1º e 13º da Convenção de Oviedo deixam bem claro, a dignidade humana 
fica comprometida quando a herança genética é modificada. Os produtos que não estão 
submetidos a ensaios clínicos, nos termos da Directiva 2001/20/CE, nem são juridicamente 
patenteáveis, nos termos da Directiva 98/44/CE, não devem ser elegíveis para autorização no 
âmbito do presente regulamento.

Alteração 15
ARTIGO 4, NÚMERO 3

3. A Comissão deve elaborar orientações 
pormenorizadas sobre boas práticas clínicas 
que sejam específicas de medicamentos de 
terapias avançadas.

3. A Comissão deve elaborar orientações 
pormenorizadas sobre processos de 
autorização de ensaios clínicos e boas 
práticas clínicas que sejam específicas de 
medicamentos de terapias avançadas e, 
nomeadamente de produtos da engenharia 
de tecidos.
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Justificação

Em particular no caso de produtos da engenharia de tecidos relativamente aos quais não 
existe qualquer legislação e, consequentemente, nenhumas recomendações, a presente 
alteração reconhece que importa proceder à sua definição, não apenas no que respeita a 
boas práticas clínicas mas também a autorizações para ensaios clínicos.

Alteração 16
ARTIGO 9, NÚMERO 3

3. O parecer formulado pelo Comité das 
Terapias Avançadas nos termos do n.º 1 deve 
ser transmitido ao presidente do Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano, em tempo 
oportuno, de modo a assegurar que o prazo 
estabelecido no n.º 3 do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 é respeitado.

3. O projecto de parecer formulado pelo 
Comité das Terapias Avançadas nos termos 
do n.º 1 deve ser transmitido ao presidente 
do Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano, em tempo oportuno, de modo a 
assegurar que o prazo estabelecido no n.º 3 
do artigo 6.º ou no n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 é 
respeitado.

Justificação

Devido ao carácter altamente específico e único dos medicamentos de terapias avançadas, é 
instituído, no âmbito da Agência Europeia de Medicamentos (AEM), um novo Comité das 
Terapias Avançadas, constituído por peritos com qualificações ou experiência específicos 
neste domínio extremamente inovador e em rápido desenvolvimento. Por conseguinte, a nova 
estrutura deve ser responsável pela elaboração de um parecer sobre a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos produtos para aprovação final pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano (CMUH). O projecto de parecer deve ser transmitido em tempo oportuno, 
a fim de que possa ser cumprido o prazo estabelecido no nº 2 do artigo 9º do Regulamento 
(CE) nº 726/2004.

Alteração 17
ARTIGO 9, NÚMERO 4

4. Se o parecer científico sobre um 
medicamento de terapias avançadas, 
elaborado pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano nos termos dos nºs 2 e 3 
do artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, não estiver em conformidade 
com o parecer do Comité das Terapias 
Avançadas, o Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano deve anexar ao seu 
parecer uma explicação detalhada das razões 

4. Se o parecer científico sobre um 
medicamento de terapias avançadas, 
elaborado pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano nos termos dos nºs 2 e 3 
do artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, não estiver em conformidade 
com o projecto de parecer do Comité das 
Terapias Avançadas, o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano deve 
anexar ao seu parecer uma explicação 
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científicas para as diferenças. detalhada das razões científicas para as 
diferenças.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 9º, nº 3. 

Alteração 18
ARTIGO 10, NÚMERO 1

1. No caso de um medicamento combinado 
de terapias avançadas, a Agência deve 
avaliar a totalidade do produto, incluindo 
qualquer dispositivo médico ou qualquer 
dispositivo médico implantável activo 
incorporado no medicamento.

1. No caso de um medicamento combinado 
de terapias avançadas, a Agência deve 
realizar a avaliação final da totalidade do 
produto, incluindo qualquer dispositivo 
médico ou qualquer dispositivo médico 
implantável activo incorporado no 
medicamento.

Justificação

Nos termos do nº 2, o dispositivo médico ou o dispositivo médico implantável activo que faz 
parte de um medicamento combinado de terapias avançadas devem ser avaliados por um 
organismo notificado com vista a beneficiar da sua vasta experiência específica. A avaliação 
final deve ser realizada pela Agência, que deve incorporar a avaliação do organismo 
notificado no seu parecer final.

Alteração 19
ARTIGO 10, NÚMERO 2

2. Se o dispositivo médico ou o dispositivo 
médico implantável activo que faz parte de 
um medicamento combinado de terapias 
avançadas já tiver sido avaliado por um 
organismo notificado nos termos da Directiva 
93/42/CEE ou da Directiva 90/385/CEE, a
Agência deve ter em conta os resultados 
dessa avaliação quando avaliar o 
medicamento em causa.

2. O pedido de autorização de introdução 
no mercado de um medicamento 
combinado de terapias avançadas incluirá 
uma avaliação por um organismo 
notificado nos termos da Directiva 
93/42/CEE ou da Directiva 90/385/CEE do 
dispositivo médico ou do dispositivo 
médico implantável activo que faz parte 
do medicamento combinado de terapias 
avançadas. A Agência deve incorporar os 
resultados dessa avaliação quando avaliar o 
medicamento em causa.
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Justificação

A fim de assegurar a utilização contínua da vasta experiência e perícia dos organismos 
notificados na avaliação de dispositivos médicos ou dispositivos médicos implantáveis 
activos, os organismos notificados devem avaliar o dispositivo médico ou dispositivo médico 
implantável activo que faz parte do medicamento combinado de terapia avançada. A Agência 
deve incorporar essas avaliações na sua apreciação final do produto combinado, nos termos 
do nº 1.

Alteração 20
ARTIGO 14, NÚMERO 2

2. A bula deve reflectir os resultados de 
consultas a grupos alvo de doentes, a fim 
de assegurar que é legível, clara e fácil de 
utilizar.

2. Sempre que os produtos sejam 
exclusivamente aplicados aos doentes por 
médicos, a síntese das características do 
produto nos termos do disposto no artigo 
11º da Directiva 2001/83/CE pode ser 
utilizada enquanto bula.

Justificação
Uma vez que a grande maioria dos medicamentos de terapia avançada não chegará às mãos 
dos doentes mas será aplicada directamente pelos próprios médicos, as informações sobre a 
terapia, nomeadamente no caso de produtos autólogos, devem ser transmitidas aos doentes 
mesmo antes de o material de base ser removido. Esta a razão pela qual deve estar prevista a 
utilização da síntese das características do produto enquanto bula. 
Uma vez que a embalagem não chegará às mãos dos doentes, poderia ser suprimida a 
necessidade de consultas a grupos alvo de doentes.

Alteração 21
ARTIGO 15, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. Quando houver um motivo de apreensão 
especial, a Comissão, mediante parecer da 
Agência, pode exigir, como elemento da 
autorização de introdução no mercado, a 
criação de um sistema de gestão de riscos 
concebido para identificar, prevenir ou 
minimizar riscos relacionados com 
medicamentos de terapias avançadas, 
incluindo uma avaliação da eficácia do 
sistema, ou a realização, por parte do titular 
da autorização de introdução no mercado, de 
estudos específicos pós-introdução no 
mercado, que são submetidos à apreciação da 

2. Quando houver um motivo de apreensão 
especial, a Comissão, mediante parecer da 
Agência, exigirá, como elemento da 
autorização de introdução no mercado, a 
criação de um sistema de gestão de riscos 
concebido para identificar, prevenir ou 
minimizar riscos relacionados com 
medicamentos de terapias avançadas, 
incluindo uma avaliação da eficácia do 
sistema, ou a realização, por parte do titular 
da autorização de introdução no mercado, 
de estudos específicos pós-introdução no 
mercado, que são submetidos à apreciação 
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Agência. da Agência.

Justificação

A fim de assegurar a eficácia do sistema de gestão de riscos, a Comissão deve ser obrigada a 
exigir a aplicação das medidas necessárias quando houver motivos de preocupação.

Alteração 22
ARTIGO 15, NÚMERO 4

4. A Agência deve elaborar orientações 
pormenorizadas relativas à aplicação dos 
nºs 1, 2 e 3.

4. A Agência deve elaborar orientações 
pormenorizadas relativas à aplicação dos 
nºs 1, 2 e 3. Tais orientações devem 
basear-se nos princípios da cooperação 
regulamentar e do diálogo com o titular 
da autorização de introdução no mercado.

Justificação

Ao elaborar as orientações relativas à gestão de riscos pós-autorização, devem aplicar-se os 
princípios da cooperação regulamentar e do diálogo com o titular da autorização de 
introdução no mercado com vista a permitir o agrupamento dos conhecimentos limitados 
neste domínio.

Alteração 23
ARTIGO 17, NÚMERO 2

2. Em derrogação ao n.º 1 do artigo 8.° do 
Regulamento (CE) n.º 297/95, deve ser 
aplicada uma redução de 90% da taxa a pagar 
à Agência por qualquer parecer referido no 
n.º 1 e no artigo 1.º, alínea n), do artigo 57.° 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004 no que 
respeita aos medicamentos de terapias 
avançadas.

2. Em derrogação ao n.º 1 do artigo 8.° do 
Regulamento (CE) n.º 297/95, deve ser 
aplicada uma redução de 95% para as 
PME e de 80% para os outros requerentes
da taxa a pagar à Agência por qualquer 
parecer referido no n.º 1 e no artigo 1.º, 
alínea n), do artigo 57.° do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 no que respeita aos 
medicamentos de terapias avançadas.

Justificação

O presente regulamento visa encorajar e apoiar as PME no desenvolvimento de 
medicamentos de terapias avançadas. Portanto, é necessário introduzir derrogações 
especiais das taxas cobradas às PME por pareceres científicos. Os 5% da taxa básica que as 
próprias PME devem pagar é um montante simbólico, a fim de impedir abusos do sistema 
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totalmente grátis. Além disso, para apoiar os requerentes não abrangidos pelos critérios 
aplicáveis às PME e assegurar a competitividade do sector, deve aplicar-se uma redução de 
70% a todas as empresas, independentemente da respectiva dimensão.

Alteração 24
ARTIGO 18, NÚMERO 1

1. Qualquer requerente que desenvolva um 
produto baseado em células ou tecidos pode 
solicitar uma recomendação científica à 
Agência destinada a determinar se o produto 
referido é abrangido, em termos científicos, 
pela definição de medicamento de terapias 
avançadas. A Agência deve emitir esta 
recomendação após consulta à Comissão.

1. Qualquer requerente que desenvolva um 
produto baseado em células ou tecidos 
pode solicitar uma recomendação científica 
à Agência destinada a determinar se o 
produto referido é abrangido, em termos 
científicos, pela definição de medicamento 
de terapias avançadas. A Agência deve 
emitir esta recomendação após consulta ao 
Comité das Terapias Avançadas e à 
Comissão, no prazo de 60 dias após a 
recepção do pedido.

Justificação

A alteração proposta prevê que o requerente seja elucidado atempadamente sobre a 
classificação do produto em causa, facilitando assim os planos de exploração e o 
desenvolvimento subsequente do produto.

Alteração 25
ARTIGO 19 BIS (novo)

Artigo 19º bis
Incentivos para pequenas e médias 
empresas do sector da biotecnologia

1. Os fabricantes de medicamentos de 
terapias avançadas que não empreguem 
mais de 500 pessoas e cujo volume de 
negócios não ultrapasse 100 milhões de 
euros ou o total do balanço não ultrapasse 
os 70 milhões de euros, são elegíveis a 
título de todos os incentivos destinados às 
pequenas e médias empresas nos termos da 
recomendação da Comissão 2003/361/CE 
de 6 de Março de 2003 relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas1.
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2. O mesmo se aplica a empresas nas quais 
outras empresas detêm uma participação 
até 50% e que investem mais de 15% do seu 
volume de vendas em actividades de 
investigação e desenvolvimento.
_________________ 
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificação

Para muitas jovens empresas do sector da biotecnologia, afigura-se difícil cumprir os 
critérios aplicáveis a uma PME. Tal fica nomeadamente a dever-se ao facto de a aquisição 
ou venda de uma patente ou de uma plataforma tecnológica ser susceptível de criar um 
volume de negócios pontualmente considerável que ultrapassa os limites em vigor. Tal 
deve-se também ao facto de muitas empresas não respeitarem os actuais critérios de 
independência (participação inferior a 25%), na medida em que constituem alianças com 
outras empresas. Estes problemas podem assumir importância capital para as empresas da 
biotecnologia. Estas empresas deveriam, porém, beneficiar de condições financeiras mais 
favoráveis.

Alteração 26
ARTIGO 19 TER (novo)

Artigo 19º ter
Redução da taxa de autorização de 

colocação no mercado
1. A taxa relativa à autorização de 
colocação no mercado é reduzida em 50% 
se o requerente puder provar que o 
medicamento de terapia avançada 
representa um interesse público específico 
para a Comunidade ou se o retorno do 
investimento esperado da colocação no 
mercado do produto for reduzido.
2. O nº 1 aplica-se igualmente às taxas 
relativas às actividades posteriores à 
autorização pela agência no primeiro ano 
subsequente à concessão da autorização de 
colocação no mercado do medicamento.
3. No caso das pequenas e médias empresas 
ou de empresas que não empreguem mais 
de 500 pessoas e cujo volume de negócios 
não ultrapasse 100 milhões de euros, ou o 
total do balanço não ultrapasse 70 milhões 
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de euros, o nº 1 aplica-se igualmente às 
taxas aplicáveis às actividades posteriores à 
autorização pela Agência sem limite 
temporal. 
4. No caso de uma empresa na qual outras 
empresas tenham uma participação até 
50% e que invistam mais de 15% do seu 
volume de negócios em actividades de 
investigação e de desenvolvimento, o nº 1 
aplica-se igualmente às taxas relativas às 
actividades subsequentes à autorização pela 
Agência sem limite no tempo. 

Justificação

A redução da taxa de autorização de colocação no mercado impõe-se no caso dos 
medicamentos de terapia avançada de interesse público, como sejam os medicamentos 
órfãos, ou se o requerente for uma PME. Relativamente a estes produtos e empresas, o 
procedimento centralizado faz-se acompanhar de um considerável ónus administrativo que 
deveria ser aliviado mediante uma redução da taxa. A redução dos custos proposta 
afigura-se igualmente necessária no caso dos medicamentos autólogos, porquanto estes 
produtos só podem ser introduzidos no mercado de forma circunscrita. 

Alteração 27
ARTIGO 21, NÚMERO 1, ALÍNEA (C)

(c) Quatro membros nomeados pela 
Comissão, com base num convite público à 
manifestação de interesse, dois em 
representação dos médicos e dois em 
representação das associações de doentes.

(c) Dois membros e dois suplentes 
nomeados pela Comissão, com base num 
convite público à manifestação de interesse 
e após consulta do Parlamento Europeu, 
em representação dos médicos.

Justificação

A fim de abranger todos os domínios médicos com os quais as terapias avançadas possam 
relacionar-se, peritos em medicina de carácter mais geral, nomeadamente médicos, devem 
estar representados no Comité das Terapias Avançadas. Além disso, a introdução de 
membros suplentes visa assegurar uma representação permanente dos grupos em causa. A 
nomeação desses membros e dos respectivos suplentes deve realizar-se em consulta com o 
Parlamento Europeu.
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Alteração 28
ARTIGO 21, NÚMERO 1, ALÍNEA (C BIS) (nova)

(c bis) Dois membros e dois suplentes 
nomeados pela Comissão, com base num 
convite público à manifestação de 
interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu, em representação das 
associações de doentes.

Justificação

A introdução de membros suplentes visa assegurar uma representação permanente dos 
grupos em causa. A nomeação desses membros e dos respectivos suplentes deve realizar-se 
em consulta com o Parlamento Europeu.

Alteração 29
ARTIGO 21, NÚMERO 2

2. Todos os membros do Comité das Terapias 
Avançadas devem ser escolhidos pelas suas 
qualificações científicas ou experiência em 
matéria de medicamentos de terapias 
avançadas. Para efeitos do disposto na alínea 
b) do n.º 1, os Estados-Membros devem 
cooperar, sob a coordenação do director 
executivo da Agência, a fim de assegurarem 
que a composição final do Comité das 
Terapias Avançadas cobre, de forma 
adequada e equilibrada, as áreas científicas 
relevantes para as terapias avançadas, 
incluindo dispositivos médicos, engenharia 
de tecidos, terapia genética, terapia celular, 
biotecnologia, farmacovigilância, gestão de 
riscos e ética.

2. Todos os membros e suplentes do 
Comité das Terapias Avançadas devem ser 
escolhidos pelas suas qualificações 
científicas ou experiência em matéria de 
medicamentos de terapias avançadas. Para 
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, os 
Estados-Membros devem cooperar, sob a 
coordenação do director executivo da 
Agência, a fim de assegurarem que a 
composição final do Comité das Terapias 
Avançadas cobre, de forma adequada e 
equilibrada, as áreas científicas relevantes 
para as terapias avançadas, incluindo 
dispositivos médicos, engenharia de 
tecidos, terapia genética, terapia celular, 
biotecnologia, farmacovigilância, gestão de 
riscos e ética.

Justificação

Os membros suplentes do Comité das Terapias Avançadas introduzidos no nº 1 devem 
obedecer aos critérios de qualificações científicas ou experiência em matéria de 
medicamentos de terapias avançadas aplicáveis aos membros.
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Alteração 30
ARTIGO 23, ALÍNEA (A)

(a) Prestar aconselhamento ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano sobre todos 
os dados produzidos durante o 
desenvolvimento de um medicamento de 
terapia avançada, tendo em vista a 
formulação de um parecer sobre a sua 
qualidade, segurança e eficácia.

(a) Formular um projecto de parecer 
sobre a qualidade, a segurança e a 
eficácia de um medicamento de terapia 
avançada apresentado para análise; este 
projecto de parecer é transmitido para 
aprovação ao Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano. O Comité dos 
Medicamentos de Terapias Avançadas 
presta aconselhamento a este último sobre 
todos os dados produzidos durante o 
desenvolvimento de tal produto.

Justificação

O Comité das Terapias Avançadas deveria ser compostos pelos peritos mais eminentes dos 
Estados-Membros. Os seus conhecimentos específicos deveria, por conseguinte, constituir a 
base de qualquer parecer relativo a um produto emitido pelo CMUH.

Alteração 31
ARTIGO 23, ALÍNEA (A BIS) (NOVA)

a bis) Aconselhar o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano sobre as 
alterações previstas no nº 2 do artigo 4º e 
nos artigos 8º, 19º e 24º;

Justificação

A avaliação de produtos medicinais de terapia avançada requer frequentemente 
conhecimentos técnicos muito específicos, razão pela qual é criado o Comité para as 
Terapias Avançadas. Por conseguinte, é lógico que este comité especializado deva ter um 
papel consultivo no processo de comitologia aquando da modificação dos anexos e de outros 
requisitos técnicos.

Alteração 32
ARTIGO 23, ALÍNEA (E BIS) (nova)

(e bis) Prestar aconselhamento no quadro 
dos procedimentos de parecer científico 
mencionados no artigo 17º;
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Justificação

O Comité das Terapias Avançadas deveria ser composto pelos peritos mais destacados dos 
Estados-Membros. Os seus conhecimentos específicos deveriam ser tidos em consideração na 
elaboração de pareceres relativos a medicamentos de terapia avançada.

Alteração 33
ARTIGO 23, ALÍNEA (E TER) (nova)

(e ter) Prestar aconselhamento 
relativamente à classificação de produtos 
conforme previsto no artigo 18º.

Justificação
O Comité das Terapias Avançadas deveria ser composto pelos peritos mais destacados dos 
Estados-Membros. Os seus conhecimentos específicos deveriam ser tidos em consideração na 
elaboração de pareceres relativos à classificação de medicamentos de terapia avançada.

Alteração 34
ARTIGO 24

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 26.º, a Comissão 
deve alterar os anexos I a IV, a fim de os 
adaptar à evolução científica e técnica.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 26.º, a Comissão 
deve alterar os anexos II a IV, a fim de os 
adaptar à evolução científica e técnica.

Justificação

O Anexo I contém uma definição fundamental e substancial. Considera-se, portanto, que não 
deve estar sujeito a alterações através da comitologia. Caso sejam necessárias alterações em 
virtude dos progressos científicos, tais alterações devem ser adoptadas no processo de 
co-decisão, com a plena participação do Parlamento Europeu.

Alteração 35
ARTIGO 25

Cinco anos após a entrada em vigor do Cinco anos após a entrada em vigor do 
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presente regulamento, a Comissão deve 
publicar um relatório geral sobre a sua 
aplicação, do qual deverão constar 
informações exaustivas sobre os diferentes 
tipos de medicamentos de terapias 
avançadas autorizados nos termos do 
presente regulamento.

presente regulamento, a Comissão deve 
publicar um relatório geral sobre a sua 
aplicação, do qual deverão constar 
informações exaustivas sobre os diferentes 
tipos de medicamentos de terapias 
avançadas autorizados nos termos do 
presente regulamento e sobre a utilização e 
os efeitos das medidas previstas no Capítulo 
6 do presente regulamento e no artigo 9º, 
no nº 9 do artigo 14º e no nº 2 do artigo 70º 
do Regulamento (CE) nº 726/2004. Com 
base nesse relatório, a Comissão pode 
propor alterações ao presente regulamento 
e ao Regulamento (CE) nº 726/2004.

Justificação

O relatório sobre a aplicação desse regulamento deveria abranger na íntegra o âmbito do 
presente regulamento, incluindo as medidas de incentivo destinadas às PME, as aprovações 
abreviadas e o procedimento de recurso. Com base nesse relatório, a Comissão deveria 
proceder a uma reavaliação das disposições actuais e propor alterações para melhorá-las, 
tendo inclusivamente em vista a harmonização dos diversos procedimentos e disposições 
actualmente utilizados no âmbito da AEAM.  

Alteração 36
ARTIGO 26, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A Comissão garantirá que as 
informações relevantes sobre medidas 
almejadas serão disponibilizadas a todas as 
partes interessadas em tempo oportuno.

Justificação

Uma tal medida afigura-se necessária para garantir que a indústria e outras partes 
interessadas estejam envolvidas desde o início na elaboração de legislação secundária, bem 
como de recomendações. Trata-se de uma abordagem já consagrada na legislação 
comunitária (cf. nº 5 do artigo 15º da Directiva 2004/22/CE de 21 de Março de 2004 relativa 
aos instrumentos de medição). 

Alteração 37
ARTIGO 27, NÚMERO 2

Anexo, ponto 1 A (Regulamento (CE) nº 726/2004)
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«1A. Medicamentos de terapias avançadas, 
tal como definidos no Regulamento (CE) 
n.º […/do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento relativo a 
medicamentos de terapias avançadas)].

«1A. Medicamentos de terapias avançadas, 
tal como definidos no Regulamento (CE) 
n.º […/do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Regulamento relativo a 
medicamentos de terapias avançadas)], com 
excepção dos medicamentos de terapia 
avançada para uso autólogo ou previsto 
como tal que sejam fabricados e 
distribuídos exclusivamente num 
Estado-Membro e relativamente ao qual 
esse Estado-Membro previu a autorização 
nacional de colocação no mercado a título 
alternativo por um período de cinco anos 
subsequente à concessão da autorização de 
colocação no mercado a nível nacional. 
Subsequentemente é necessário um pedido 
de renovação no quadro do procedimento 
centralizado, tornando-se a autorização 
nacional de colocação no mercado, na 
sequência da renovação, numa autorização 
de colocação no mercado centralizada.

Justificação

A fim de facilitar a fase de entrada no mercado a numerosas PME que desejam comercializar 
os seus produtos num único Estado-Membro, importa viabilizar a possibilidade de uma 
autorização de colocação no mercado a nível nacional no caso de produtos comercializados 
a nível nacional. A autorização de colocação no mercado nacional deve ser circunscrita a um 
período de cinco anos. A renovação, no fim do primeiro período de cinco anos, pode ser 
levada a efeito através de uma autorização centralizada de colocação no mercado. 

Alteração 38
ARTIGO 28, NÚMERO 1

Artigo 3, ponto 7 (Directiva 2001/83/CE)

7. A quaisquer medicamentos de terapias 
avançadas, tal como definidos no 
Regulamento (CE) n.º […/do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Regulamento 
relativo a medicamentos de terapias 
avançadas)*]

7. A quaisquer medicamentos de terapias 
avançadas, tal como definidos no 
Regulamento (CE) n.º […/do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Regulamento 
relativo a medicamentos de terapias 
avançadas)*] que sejam preparados 
integralmente num hospital, pontualmente, 
de acordo com um processo específico, 
não uniformizado e não patenteado, e 
utilizados num hospital, com vista a 
satisfazer uma receita médica específica 
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para um doente determinado.

Os nºs 1 e 2 não se aplicam a 
medicamentos de terapia avançada.

Justificação

As derrogações previstas na Directiva 2001/83/CE autorizam as farmácias a preparar 
medicamentos segundo receita médica sem obedecer à legislação em matéria de 
medicamentos. Além disso, esta derrogação permite às farmácias dos hospitais fabricar com 
regularidade, através de métodos uniformizados, produtos da engenharia de tecidos. Por 
conseguinte, esta alteração é crucial para assegurar que apenas os produtos básicos de 
fabrico único sejam excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 39
ARTIGO 28, NÚMERO 2

Artigo 4, nº 5 (Directiva 2001/83/CE)

5. A presente directiva e todos os 
regulamentos nela referidos não afectam a 
aplicação de legislação nacional que proíba 
ou restrinja a utilização de qualquer tipo 
específico de células de origem humana ou 
animal, nem a venda, o fornecimento ou a 
utilização de medicamentos que contenham, 
sejam constituídos ou derivem dessas 
células. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão a legislação nacional 
em questão.

5. A presente directiva e todos os 
regulamentos nela referidos não afectam a 
aplicação de legislação nacional que proíba 
ou restrinja a utilização de qualquer tipo 
específico de células de origem humana ou 
animal, nem a venda, o fornecimento ou a 
utilização de medicamentos que contenham, 
sejam constituídos ou derivem dessas 
células, por razões éticas. Os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão a legislação nacional em questão. 
A Comissão publica os resultados num 
registo público.

Justificação

Os Estados-Membros deveriam manter os direitos de proibir ou autorizar produtos por 
razões éticas reflectindo a posição defendida por esse Estado-Membro. A Comissão deveria 
ser informada de forma transparente pelos Estados-Membros dos produtos que serão 
autorizados para colocação no mercado tendo em vista permitir que os fabricantes consultem 
uma lista que faça fé.

Alteração 40
ARTIGO 29

1. Os medicamentos de terapias avançadas 
que se encontrem legalmente no mercado 

1. No caso dos medicamentos de terapias 
avançadas, com excepção dos produtos da 
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comunitário, nos termos da legislação 
nacional ou comunitária, no momento da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
devem cumprir este último num prazo não 
superior a dois anos a contar da data da sua 
entrada em vigor.

engenharia de tecidos, que se encontrem 
legalmente no mercado comunitário, nos 
termos da legislação nacional ou 
comunitária, no momento da entrada em 
vigor do presente regulamento, deve ser 
apresentado um pedido de autorização de 
colocação no mercado num prazo não 
superior a cinco anos a contar da data da 
sua entrada em vigor do presente 
regulamento.
2. No caso de produtos da engenharia de 
tecidos que se encontrem legalmente no 
mercado comunitário, nos termos da 
legislação nacional ou comunitária, no 
momento da entrada em vigor dos 
requisitos técnicos referidos no artigo 8º, 
um pedido de autorização de colocação no 
mercado deve ser apresentado num prazo 
não superior a cinco anos a contar da 
data da entrada em vigor dos requisitos 
técnicos previstos no artigo 8º.

2. Em derrogação do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 297/95, a 
Agência não cobrará nenhuma taxa pelos 
pedidos de autorização dos medicamentos de 
terapias avançadas mencionados no n.º 1.

3. Em derrogação do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 297/95, 
a Agência não cobrará nenhuma taxa pelos 
pedidos de autorização dos medicamentos 
de terapias avançadas mencionados no 
n.º 1.

Justificação

O prazo proposto de 2 anos é demasiado curto, uma vez que a duração dos ensaios clínicos 
excederá, em muitos casos, o período de tempo proposto. Além disso, o requerente só deveria 
ser responsável pela data de apresentação do pedido e não por quaisquer atrasos devidos à 
Agência/autoridades competentes nacionais ou a problemas durante a fase de avaliação. 
Caso contrário, corre-se o risco de subtrair aos doentes medicamentos novos tão 
importantes.

Alteração 41
ARTIGO 30

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

1. O presente regulamento entra em vigor 
no vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.
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É aplicável a partir de [três meses após a sua 
entrada em vigor].

2. É aplicável a partir de *, excepto em 
relação aos produtos da engenharia dos 
tecidos. 
3. Em relação aos produtos da engenharia 
dos tecidos, o presente regulamento 
aplica-se a partir da data de entrada em 
vigor de todos os requisitos referidos nos 
artigos 4º, 5º e 8º.

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e directamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.   

4. O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e directamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

___________

* Três meses a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Justificação

Uma tal medida afigura-se necessária para ter em consideração os diferentes prazos 
necessários à aplicação dos regulamentos e das directivas. A proposta reconhece que o 
regime farmacêutico não pode ser aplicado aos produtos da engenharia dos tecidos na sua 
formulação actual. Assim sendo, importa que o regulamento seja apenas aplicável quando 
todas as directivas que o mesmo modifica forem também aplicáveis. 
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