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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 52
CONSIDERANDO 2

(2) Uma vez que os produtos destas terapias 
avançadas são apresentados como tendo 
propriedades que permitem tratar ou 
prevenir doenças no ser humano ou que 
podem ser usados ou administrados no ser 
humano, tendo em vista a reconstituição, a 
correcção ou a modificação de funções 
fisiológicas, ao exercerem uma acção 
farmacológica, imunológica ou metabólica, 
são medicamentos biológicos na acepção do 
n.º 2 do artigo 1.º e do anexo I da Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano. Assim, 
toda a regulamentação em matéria da sua 

(2) Uma vez que os produtos destas terapias 
avançadas são apresentados como tendo 
propriedades que permitem tratar ou 
prevenir doenças no ser humano ou que 
podem ser usados ou administrados no ser 
humano, tendo em vista a reconstituição, a 
correcção ou a modificação de funções 
fisiológicas, ao exercerem principalmente 
uma acção farmacológica, imunológica ou 
metabólica, são medicamentos biológicos na 
acepção do n.º 2 do artigo 1.º e do anexo I da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para 
uso humano. Assim, toda a regulamentação 
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produção, distribuição e utilização deve ter 
por objectivo essencial garantir a protecção 
da saúde pública.

em matéria da sua produção, distribuição e 
utilização deve ter por objectivo essencial
garantir a protecção da saúde pública.

Or. en

Justificação

A directiva relativa aos dispositivos médicos prevê um enquadramento regulamentar 
adaptado ao controlo de dispositivos que contenham ou sejam feitos com produtos da 
engenharia de tecidos. Se um produto da engenharia de tecidos se inscrever no âmbito da 
definição de"dispositivo médico" constante do artigo 1º da directiva (e não exercer, por 
conseguinte, uma acção fundamentalmente farmacológica, imunológica ou metabólica), o 
mesmo deverá ser regulado pela directiva relativa aos dispositivos médicos, ainda que 
possam ser necessários requisitos específicos suplementares.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 53
CONSIDERANDO 3 BIS

(3 bis) Por razões de segurança jurídica, 
importa que as directivas em que se baseia 
a presente proposta de regulamento,
nomeadamente a Directiva 2004/27/CE 
relativa aos medicamentos para uso 
humano1, as Directivas 2004/23/CE2 e 
2006/17/CE3 relativas a tecidos e células de 
origem humana e a Directiva 2005/28/CE 
da Comissão, de 8 de Abril de 2005, que 
estabelece princípios e directrizes 
pormenorizadas de boas práticas clínicas 
no que respeita aos medicamentos 
experimentais para uso humano4, sejam 
objecto de uma transposição nos prazos 
previstos ou o mais depressa possível por 
todos os Estados-Membros. 
1 Directiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 31 de Março de 2004 que altera a 
Directiva 2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso 
humano (JO L 136 de 30.4.2004, p. 34).
2 Directiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa ao 
estabelecimento de normas de qualidade e 
segurança em relação à dádiva, colheita, análise, 
processamento, preservação, armazenamento e 
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distribuição de tecidos e células de origem humana 
(JO L 102 de 7.4.2004, p. 48).
3 Directiva 2006/17/CE da Comissão, de 8 de 
Fevereiro de 2006, que aplica a Directiva 
2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que respeita a determinados requisitos técnicos 
aplicáveis à dádiva, colheita e análise de tecidos e 
células de origem humana (JO L 38 de 9.2.2006, p. 
40).
4 JO L 91 de 9.4.2005, p. 13.

Or. fr

Justificação

A presente alteração é, por si só, elucidativa.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 54
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 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado, deviam, assim, ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

(5) O presente regulamento constitui uma 
“lex specialis” que introduz disposições que 
completam as disposições enunciadas na 
Directiva 2001/83/CE. O âmbito de 
aplicação do presente regulamento deveria 
consistir em regular os medicamentos de 
terapias avançadas que se destinam a ser
colocados no mercado dos 
Estados-Membros e preparados 
industrialmente ou fabricados por um 
método que envolva um processo industrial, 
em conformidade com o âmbito de 
aplicação geral da legislação farmacêutica 
comunitária consagrada no Título II da 
Directiva 2001/83/CE. Os 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 individual para um doente 
determinado, sob a responsabilidade 
profissional exclusiva de um médico ou 
para investigação médica, deviam, assim, 
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ser excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que, em relação à Directiva 2001/83/CE, o presente regulamento constitui 
uma “lex specialis” por introduzir normas suplementares específicas no caso nos 
medicamentos de terapia avançada. O seu âmbito de aplicação corresponde ao âmbito geral 
da legislação farmacêutica, tal como se encontra definida na Directiva 2001/83/CE. Quando 
os hospitais ou outros estabelecimentos preparam medicamentos recorrendo a métodos 
consagrados tendo em vista criar tratamentos para os doentes no quadro de um processo 
regular, devem observar as disposições do presente regulamento. Todavia, quando os 
hospitais produzem medicamentos de terapia avançada para fins de investigação ou numa 
base pontual, não estão obrigados a respeitar o processo de autorização centralizada.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 55
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 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado, deviam, assim, ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

(5) O presente regulamento constitui uma 
“lex specialis” que introduz disposições que 
completam as disposições enunciadas na 
Directiva 2001/83/CE. O âmbito de 
aplicação do presente regulamento deveria 
consistir em regular os medicamentos de 
terapias avançadas 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 ambiente hospitalar e 
preparados de forma não lucrativa, em 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado, deviam, assim, ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Propõe-se que sejam excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento os 
medicamentos de terapias avançadas produzidos e utilizados num ambiente hospitalar. Tal 
permitiria, por exemplo, a criação de redes nacionais de excelência no domínio de terapias 
de engenharia celular e de tecidos no âmbito dos sistemas de saúde nacionais.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 56
CONSIDERANDO 6

(6) A legislação sobre os medicamentos de 
terapias avançadas a nível comunitário não 
devia interferir com as decisões tomadas 
pelos Estados-Membros quanto à 
possibilidade de se utilizar qualquer tipo de 
células de origem humana, como as células 
estaminais embrionárias, ou células de 
origem animal. Não devia também afectar a 
aplicação de legislação nacional que proíba 
ou restrinja a venda, o fornecimento ou a 
utilização de medicamentos que contenham, 
sejam constituídos ou derivem dessas 
células.

(6) O presente regulamento apenas visa 
remover determinadas restrições à livre 
circulação de medicamentos de terapias 
avançadas. Não harmoniza todos os 
aspectos dos regimes regulamentares dos 
Estados-Membros neste domínio. Assim 
sendo, algumas restrições não são 
afectadas pelo presente regulamento e 
podem ser mantidas, em conformidade com 
o artigo 30º do Tratado. A legislação sobre 
os medicamentos de terapias avançadas a 
nível comunitário não devia interferir com as 
decisões tomadas pelos Estados-Membros
quanto à possibilidade de se utilizar qualquer 
tipo de células de origem humana. Não devia 
também afectar a aplicação de legislação 
nacional que proíba ou restrinja a venda, o 
fornecimento ou a utilização de 
medicamentos que contenham, sejam 
constituídos ou derivem dessas células.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm o direito de invocar o artigo 30º do Tratado se quiserem proibir ou 
limitar a livre circulação de mercadorias, designadamente medicamentos, no seu mercado, 
por razões de moral pública e ordem ou segurança pública. Todavia, o artigo 30º aplica-se 
apenas se a medida regulamentar não for uma medida inteiramente harmonizada. Por esse 
motivo, importa especificar que o presente regulamento é apenas uma medida de 
harmonização parcial. Esta abordagem é compatível com a abordagem da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos relativamente ao artigo 1º bis (novo).
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Alteração apresentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Alteração 57
CONSIDERANDO 7 BIS

(7 bis) O presente regulamento respeita 
inteiramente a proibição de transformar o 
corpo humano ou as suas partes, enquanto 
tais, numa fonte de lucro, estabelecida 
como protecção mínima inalienável na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e posteriormente acentuada pelo 
Parlamento Europeu na sua resolução, de 
10 de Março de 2005, sobre o comércio de 
óvulos1. Para atingir este objectivo, é 
necessário assegurar que a dádiva de 
tecidos e células seja voluntária e gratuita e 
que a sua colheita seja efectuada sem fins 
lucrativos. As dádivas voluntárias e não 
remuneradas de tecidos e células 
contribuem igualmente para normas 
elevadas de segurança dos tecidos e células 
e, por conseguinte, para a protecção da 
saúde humana.
__________________
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.

Or. en

Justificação

Os rápidos desenvolvimentos nos domínios da biotecnologia e da biomedicina não devem 
comprometer 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 disposições devem ser cumpridas, 
especialmente no que diz respeito aos medicamentos de terapias avançadas baseados em 
tecidos e células, uma vez que se trata de novos produtos altamente inovadores. Neste 
contexto, a dádiva voluntária e gratuita e a colheita sem fins lucrativos são os 
princípios-chave que devem ser imperiosamente observados em toda a Comunidade.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 58
CONSIDERANDO 7 BIS
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(7 bis) O presente regulamento respeita 
inteiramente a proibição de transformar o 
corpo humano ou as suas partes, enquanto 
tais, numa fonte de lucro, estabelecida 
como protecção mínima inalienável na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e posteriormente acentuada pelo 
Parlamento Europeu na sua resolução, de 
10 de Março de 2005, sobre o comércio de 
óvulos1. Para atingir este objectivo, é 
necessário assegurar que a dádiva de 
tecidos e células seja voluntária e gratuita e 
que a sua colheita seja efectuada sem fins 
lucrativos. As dádivas voluntárias e não 
remuneradas de tecidos e células 
contribuem igualmente para normas 
elevadas de segurança dos tecidos e células
e, por conseguinte, para a protecção da 
saúde humana.
__________________
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.

Or. en

Justificação

Os rápidos desenvolvimentos nos domínios da biotecnologia e da biomedicina não devem 
comprometer 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 disposições devem ser cumpridas, 
especialmente no que diz respeito aos medicamentos de terapias avançadas baseados em 
tecidos e células, uma vez que se trata de novos produtos altamente inovadores. Neste 
contexto, a dádiva voluntária e gratuita e a colheita sem fins lucrativos são os 
princípios-chave que devem ser imperiosamente observados em toda a Comunidade

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Alteração 59
CONSIDERANDO 7 TER

(7 ter) 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 
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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.

Or. en

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 apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 60
CONSIDERANDO 7 TER

(7 ter) 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 
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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.

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 61
CONSIDERANDO 7 TER

(7 ter) 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. Por razões de 
coerência jurídica, apenas os 
Estados-Membros poderão emitir uma 
autorização nacional para produtos que 
modifiquem a identidade genética germinal 
do ser humano, e estes não devem estar 
vinculados por um procedimento de 
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reconhecimento mútuo ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE.
1 JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 JO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

Justificação

Os produtos que modificam a identidade genética germinal do ser humano que não são 
devidamente submetidos a ensaios clínicos, nos termos da Directiva 2001/20/CE, nem são 
legalmente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não devem ser elegíveis para a 
concessão de autorização pela Comunidade. Apenas os Estados-Membros podem decidir da 
concessão de uma autorização de colocação no mercado nacional. Assim sendo, estes não 
devem estar vinculados por um procedimento de reconhecimento mútuo das autorizações 
nacionais entre Estados-Membros, ao abrigo da Directiva 2001/83/CE.

Alteração apresentada por Alojz Peterle

Alteração 62
CONSIDERANDO 7 TER

(7 ter) 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. Por razões de 
coerência jurídica, apenas os 
Estados-Membros poderão emitir uma 
autorização nacional para produtos que
modifiquem a identidade genética germinal 
do ser humano, e estes não devem estar 
vinculados por um procedimento de 
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reconhecimento mútuo ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE.
1 JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 JO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

Justificação

Os produtos que modificam a identidade genética germinal do ser humano que não são 
devidamente submetidos a ensaios clínicos, nos termos da Directiva 2001/20/CE, nem são 
legalmente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não devem ser elegíveis para a 
concessão de autorização pela Comunidade. Apenas os Estados-Membros podem decidir da 
concessão de uma autorização de colocação no mercado nacional. Assim sendo, estes não 
devem estar vinculados por um procedimento de reconhecimento mútuo das autorizações 
nacionais entre Estados-Membros, ao abrigo da Directiva 2001/83/CE.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Alteração 63
CONSIDERANDO 7 QUATER

(7 quater) 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 
a transplantação de células somáticas ou 
tecidos de animais para o corpo humano 
para fins terapêuticos, na medida em que 
não haja intervenção génica germinal. 

Or. en

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.
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Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 64
CONSIDERANDO 7 QUATER

(7 quater) 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 
a transplantação de células somáticas ou 
tecidos de animais para o corpo humano 
para fins terapêuticos, na medida em que 
não haja intervenção génica germinal. 

Or. en

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 apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 65
CONSIDERANDO 7 QUATER

(7 quater) Apenas os Estados-Membros
podem conceder uma autorização nacional 
para 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 e estes não devem 
estar vinculados por um procedimento de 
reconhecimento mútuo ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE. Esta disposição não 
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afecta a transplantação de células 
somáticas ou tecidos de animais para o 
corpo humano para fins terapêuticos, na 
medida em que não haja intervenção 
génica germinal (xenotransplantação). 

Or. en

Justificação

A Directiva 98/44/CE sublinha que a produção de quimeras a partir de células germinais 
está excluída da patenteabilidade. Assim sendo, não deve ser concedida qualquer autorização 
comunitária para produtos que contenham ou sejam derivados desses tecidos e células. 
Apenas os Estados-Membros podem decidir da concessão de uma autorização de colocação 
no mercado nacional. Assim sendo, estes não devem estar vinculados por um procedimento 
de reconhecimento mútuo das autorizações nacionais entre Estados-Membros, ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE. Todavia, não deve ser excluída a xenotransplantação para fins 
terapêuticos, desde que não haja intervenção génica germinal.

Alteração apresentada por Alojz Peterle

Alteração 66
CONSIDERANDO 7 QUATER

(7 quater) Apenas os Estados-Membros
podem conceder uma autorização nacional 
para 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 e estes não devem 
estar vinculados por um procedimento de 
reconhecimento mútuo ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE. Esta disposição não 
afecta a transplantação de células 
somáticas ou tecidos de animais para o 
corpo humano para fins terapêuticos, na 
medida em que não haja intervenção 
génica germinal (xenotransplantação).

Or. en

Justificação

A Directiva 98/44/CE sublinha que a produção de quimeras a partir de células germinais 
está excluída da patenteabilidade. Assim sendo, não deve ser concedida qualquer autorização 
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comunitária para produtos que contenham ou sejam derivados desses tecidos e células. 
Apenas os Estados-Membros podem decidir da concessão de uma autorização de colocação 
no mercado nacional. Assim sendo, estes não devem estar vinculados por um procedimento 
de reconhecimento mútuo das autorizações nacionais entre Estados-Membros, ao abrigo da 
Directiva 2001/83/CE. Todavia, não deve ser excluída a xenotransplantação para fins 
terapêuticos, desde que não haja intervenção génica germinal.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Alteração 67
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

Or. en

Justificação

Propõe-se a supressão deste considerando em resultado da introdução do novo considerando 
7 bis e do novo artigo 3º bis.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 68
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 

Suprimido
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contribuir para normas elevadas de 
segurança para tecidos e células e, por 
conseguinte, para a protecção da saúde 
humana.

Or. en

Justificação

Propõe-se a supressão deste considerando em resultado da introdução do novo considerando 
7 bis e do novo artigo 3º bis.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 69
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.

(14) No âmbito da dádiva de tecidos e 
células de origem humana, devem ser 
respeitados os princípios europeus, 
designadamente o anonimato tanto do 
doador como do receptor, o altruísmo do 
doador e a solidariedade entre o doador e o 
receptor. 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. Os 
Estados-Membros são instados a adoptar 
todas as medidas necessárias para 
encorajar um forte envolvimento público e 
do sector não lucrativo na colheita de 
dádivas de tecidos e células de origem 
humana, dado que as dádivas voluntárias e 
não remuneradas de tecidos e células podem 
contribuir para normas elevadas de 
segurança para tecidos e células e, por 
conseguinte, para a protecção da saúde 
humana.

Or. en
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 70
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.

(14) Os tecidos ou células de origem 
humana contidos nos medicamentos de 
terapias avançadas são 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.

Or. fr

Justificação

Convém reafirmar que a dádiva de células ou de tecidos é voluntária e não remunerada, a 
fim de assegurar a coerência com o considerando 13.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 71
CONSIDERANDO 15

(15) Os ensaios clínicos dos medicamentos 
de terapias avançadas deviam ser realizados 
em conformidade com os princípios globais 
e os requisitos éticos estabelecidos na 
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 humano. Todavia, 
deviam ser estabelecidas regras específicas, 
que adaptassem a Directiva 2005/28/CE, de 
8 de Abril de 2005, que estabelece princípios 
e directrizes pormenorizadas de boas 
práticas clínicas no que respeita aos 
medicamentos experimentais para uso 

(15) Os ensaios clínicos dos medicamentos 
de terapias avançadas deviam ser realizados 
em conformidade com os princípios globais 
e os requisitos éticos estabelecidos na 
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 humano. Todavia, 
deviam ser estabelecidas regras específicas, 
que adaptassem a Directiva 2005/28/CE, de 
8 de Abril de 2005, que estabelece princípios 
e directrizes pormenorizadas de boas 
práticas clínicas no que respeita aos 
medicamentos experimentais para uso 
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humano, bem como os requisitos aplicáveis 
às autorizações de fabrico ou de importação 
desses produtos, a fim de ter plenamente em 
conta as características técnicas específicas 
dos medicamentos de terapias avançadas.

humano, bem como os requisitos aplicáveis 
às autorizações de fabrico ou de importação 
desses produtos, a fim de ter plenamente em 
conta as características técnicas específicas 
dos medicamentos de terapias avançadas.
Devem ser estabelecidos requisitos 
específicos para o fabrico de medicamentos 
experimentais a aplicar à produção de 
medicamentos de terapias avançadas para 
ensaios clínicos realizados no mesmo 
hospital em que a produção teve lugar. 
Essas regras devem assegurar um intervalo 
de tempo adequado entre os diversos
ensaios clínicos (incluindo os ensaios 
clínicos multicêntricos), assim como uma 
vigilância e um intercâmbio de 
informações coordenados.

Or. en

Justificação

O regulamento não prevê disposições específicas para a produção de medicamentos de 
terapias avançadas a utilizar em ensaios clínicos realizados no mesmo hospital em que a 
produção teve lugar. Além disso os ensaios clínicos devem ser conduzidos da forma mais 
segura possível (intervalo de tempo adequado, etc.)

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 72
CONSIDERANDO 17

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança.

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança. Um parecer sobre a 
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conformidade do dispositivo médico ou 
dispositivo médico implantável activo com 
os requisitos essenciais pertinentes emitido 
por um organismo notificado em 
conformidade com as directivas 
supracitadas deve ser tido em conta pela 
Agência na avaliação de um produto 
combinado realizada ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A conformidade com os requisitos essenciais das directivas relativas aos dispositivos médicos 
deve ser sempre avaliada (quer antes da apresentação à Agência, quer no quadro da 
avaliação pela Agência) pela entidade legal que, na UE, é considerada perita nesse domínio 
específico, ou seja, os organismos notificados. Qualquer avaliação efectuada por outras 
entidades não familiarizadas com os procedimentos de avaliação dos dispositivos médicos 
poderá dar lugar a uma avaliação inadequada do produto e poderá, por conseguinte, 
apresentar um risco para a saúde do paciente.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 73
CONSIDERANDO 17

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança.

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança. Sempre que o
dispositivo médico ou do dispositivo médico 
implantável activo tenha sido previamente 
avaliado por um organismo notificado, em 
conformidade com as directivas referidas, 
os resultados dessa avaliação devem ser 
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tidos em conta pela Agência na avaliação 
do produto combinado realizada no âmbito 
do presente regulamento.

Or. en

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 do medicamento combinado de terapia avançada. Nesse caso, a Agência 
deve incorporar essas avaliações na sua apreciação final do produto combinado.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 74
CONSIDERANDO 17

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança.

(17) Os medicamentos de terapias avançadas 
podem englobar dispositivos médicos ou 
dispositivos médicos implantáveis activos. 
Esses dispositivos deviam respeitar os 
requisitos essenciais estabelecidos na 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
Junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos, e na Directiva 90/385/CEE, de 20 
de Junho de 1990, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos, a fim de garantir um 
nível adequado de, respectivamente, 
qualidade e segurança. Os resultados da 
avaliação do dispositivo médico ou do 
dispositivo médico implantável activo por 
um organismo notificado, em 
conformidade com as directivas referidas, 
devem ser tidos em conta pela Agência na 
avaliação do produto combinado realizada 
no âmbito do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Tendo em conta a vasta experiência e perícia dos organismos notificados na avaliação de 
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dispositivos médicos ou dispositivos médicos implantáveis activos, os organismos notificados 
devem avaliar o dispositivo médico ou dispositivo médico implantável activo do medicamento 
combinado de terapia avançada. Nesse caso, a Agência deve incorporar essas avaliações na 
sua apreciação final do produto combinado. A alteração corresponde à alteração 7 do 
relator, tendo sido suprimida a expressão "Quando disponível", dado que os resultados 
devem ser sempre tidos em conta.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 75
CONSIDERANDO 18

(18) Deviam ser estabelecidas regras 
específicas que adaptassem os requisitos da 
Directiva 2001/83/CE, respeitantes ao 
resumo das características dos produtos, à 
rotulagem e à bula, às especificidades 
técnicas dos medicamentos de terapias 
avançadas.

(18) Deviam ser estabelecidas regras 
específicas que adaptassem os requisitos da 
Directiva 2001/83/CE, respeitantes ao 
resumo das características dos produtos, à 
rotulagem e à bula, às especificidades 
técnicas dos medicamentos de terapias 
avançadas. Essas regras devem respeitar 
plenamente o direito que assiste aos 
doentes de conhecer a origem dos tecidos 
ou células utilizados na preparação de 
medicamentos de terapias avançadas, 
respeitando simultaneamente o anonimato 
dos doadores.

Or. en

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 76
CONSIDERANDO 19

(19) O acompanhamento prolongado dos 
doentes e a farmacovigilância são aspectos 
fundamentais dos medicamentos de terapias 
avançadas. Sempre que se justificar por 
motivos de saúde pública, devia, pois,
exigir-se ao titular da autorização de 
introdução no mercado que implementasse 
um sistema adequado de gestão de riscos, a 
fim de resolver esses aspectos.

(19) O acompanhamento da eficácia e de 
reacções adversas são aspectos 
fundamentais dos medicamentos de terapias 
avançadas. O requerente deve, por esse 
motivo, especificar no seu pedido de 
autorização de introdução no mercado se 
estão previstas medidas para assegurar esse 
acompanhamento e a natureza dessas 
medidas. Sempre que se justificar por 
motivos de saúde pública, devia exigir-se 
igualmente ao titular da autorização de 
introdução no mercado que implementasse 
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um sistema adequado de gestão de riscos, a 
fim de fazer face aos riscos relacionados 
com os medicamentos de terapias 
avançadas.

Or. en

Justificação

A alteração assegurará uma maior coerência com a legislação farmacêutica existente e um 
elevado nível de farmacovigilância.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 77
CONSIDERANDO 21

(21) Uma vez que a ciência evolui 
rapidamente neste domínio, as empresas que 
desenvolvem medicamentos de terapias 
avançadas deviam poder solicitar o parecer 
científico da Agência, inclusive o parecer 
sobre actividades pós-autorização. Como 
incentivo, a taxa aplicável a esse parecer 
científico devia ser mantida a um nível 
mínimo.

(21) Uma vez que a ciência evolui 
rapidamente neste domínio, as empresas que 
desenvolvem medicamentos de terapias 
avançadas deviam poder solicitar o parecer 
científico da Agência, inclusive o parecer 
sobre actividades pós-autorização. Como 
incentivo, a taxa aplicável a esse parecer 
científico devia ser mantida a um nível 
mínimo para as pequenas e médias 
empresas, e ser reduzida para outros 
requerentes.

Or. en

Justificação

O presente regulamento pretende encorajar e ajudas as PME que participam no 
desenvolvimento de medicamentos de terapias avançadas. É, por conseguinte, necessário 
prever reduções especiais das taxas aplicadas às PME que solicitam aconselhamento 
científico.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 78
CONSIDERANDO 22

(22) Devia atribuir-se à Agência 
competência para dar recomendações 

(22) Devia atribuir-se à Agência 
competência para dar recomendações 
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científicas sobre se um determinado produto 
baseado em células ou tecidos respeita os 
critérios científicos que definem os 
medicamentos de terapias avançadas, a fim 
de se resolverem, o mais rapidamente 
possível, questões de áreas-limite, como 
cosméticos ou dispositivos médicos, 
susceptíveis de surgirem à medida que a 
ciência evolui.

científicas sobre se um determinado produto 
baseado em genes, células ou tecidos 
respeita os critérios científicos que definem 
os medicamentos de terapias avançadas, a 
fim de se resolverem, o mais rapidamente 
possível, questões de áreas-limite, como 
cosméticos ou dispositivos médicos, 
susceptíveis de surgirem à medida que a 
ciência evolui. Tendo em conta os 
conhecimentos únicos de que dispõe, o 
Comité das Terapias Avançadas devia 
desempenhar um papel essencial na 
prestação desse aconselhamento.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os conhecimentos específicos de que dispõe em matéria de medicamentos de 
terapias avançadas, o Comité das Terapias Avançadas deve desempenhar um papel 
importante fornecendo aos agentes aconselhamento sobre se um produto é ou não um 
medicamento de terapia avançada.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 79
CONSIDERANDO 27

(27) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa 
as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

(27) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa 
as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão. O 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n° 1 do artigo 5° da 
referida decisão deve aplicar-se à 
aprovação de alterações aos anexos II a IV 
do presente regulamento e ao anexo I da 
Directiva 2001/83/CE. Por serem essenciais 
para o bom funcionamento de todo o 
quadro regulamentar, estas medidas devem 
ser adoptadas rapidamente, o mais tardar 9 
meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Os fabricantes não poderão elaborar protocolos de desenvolvimento antes da publicação dos 
requisitos técnicos e da finalização das adaptações da Directiva relativa às boas práticas 
clínicas e da Directiva relativa às boas práticas de fabrico. Por conseguinte, propõe-se um 
prazo de 9 meses para a adopção das medidas necessárias por parte da Comissão.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 80
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA B), PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

São excluídos da presente definição os 
produtos que contenham ou sejam 
compostos exclusivamente por células e/ou 
tecidos de origem humana não viáveis, que 
não incluam tecidos ou células viáveis e 
cujo efeito principal não seja atingido por 
meios farmacológicos, imunológicos ou por 
metabolismo.

Or. en

Justificação

A Directiva relativa aos dispositivos médicos constitui um quadro legislativo adaptado ao 
controlo dos dispositivos que contêm ou são compostos por produtos da engenharia de 
tecidos. Se um desses produtos for considerado um dispositivo médico na acepção do 
disposto no artigo 1° da Directiva relativa aos dispositivos médicos (e, portanto, com um 
efeito principal atingido por meios farmacológicos, imunológicos ou por metabolismo) deve 
estar contemplado na referida directiva, embora possa ser necessário prever requisitos 
suplementares.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 81
ARTIGO 2, PONTO 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.

- contenha uma parte celular ou tecidular. 
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Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica e a segurança dos medicamentos de terapias 
avançadas, os produtos combinados devem inscrever-se no âmbito do presente regulamento 
sempre que contenham partes de células ou tecidos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 82
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) quimera: 
- um embrião no qual tenha sido 
introduzida uma célula de qualquer forma 
de vida não humana, ou
- um embrião constituído por células de 
mais do que um embrião, feto ou ser 
humano.

Or. en

Justificação

Introduz-se esta definição em virtude do artigo 3 quater do presente regulamento. 

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 83
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) quimera: 
- um embrião no qual tenha sido 
introduzida uma célula de qualquer forma 
de vida não humana, ou
- um embrião constituído por células de 
mais do que um embrião, feto ou ser 
humano.

Or. en
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Justificação

Introduz-se esta definição em virtude do artigo 3 quater do presente regulamento.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 84
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA D TER) (nova)

d ter) híbrido:
- um óvulo humano que foi fertilizado por 
um espermatozóide de uma forma de vida 
não humana,
- um óvulo de uma forma de vida não 
humana que foi fertilizado por um 
espermatozóide humano,
- um óvulo humano no qual foi introduzido 
o núcleo de uma célula de uma forma de 
vida não humana,
- um óvulo de uma forma de vida não 
humana no qual foi introduzido o núcleo 
de uma célula humana, ou
- um óvulo humano ou um óvulo de uma 
forma de vida não humana que contenha 
cromossomas haplóides de seres humanos e 
de formas de vida não humanas.

Or. en

Justificação

Introduz-se esta definição em virtude do artigo 3 quater do presente regulamento. 

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 85
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA D TER) (nova)

d ter) híbrido:
- um óvulo humano que foi fertilizado por 
um espermatozóide de uma forma de vida 
não humana,
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- um óvulo de uma forma de vida não 
humana que foi fertilizado por um 
espermatozóide humano,
- um óvulo humano no qual foi introduzido 
o núcleo de uma célula de uma forma de 
vida não humana,
- um óvulo de uma forma de vida não 
humana no qual foi introduzido o núcleo 
de uma célula humana, ou
- um óvulo humano ou um óvulo de uma 
forma de vida não humana que contenha 
cromossomas haplóides de seres humanos e 
de formas de vida não humanas.

Or. en

Justificação

Introduz-se esta definição em virtude do artigo 3 quater do presente regulamento. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 86
ARTIGO 3

Se um medicamento de terapia avançada 
contiver células ou tecidos de origem 
humana, a dádiva, a colheita e a análise 
dessas células ou tecidos devem ser 
realizadas em conformidade com o disposto 
na Directiva 2004/23/CE.

Se um medicamento de terapia avançada 
contiver células ou tecidos de origem 
humana, a dádiva, a colheita e a análise 
dessas células ou tecidos devem ser 
realizadas em conformidade com o disposto 
na Directiva 2004/23/CE, sem prejuízo de 
disposições mais específicas incluídas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a legislação em vigor, a dádiva, a colheita e a análise de tecidos e 
células de origem humana devem obedecer a normas elevadas de qualidade e segurança para 
garantir um elevado nível de protecção da saúde na Comunidade. Além disso, há que 
garantir também a não comercialização do corpo humano ou das suas partes, enquanto tais. 
Por conseguinte, para efeitos do presente regulamento, os Estados-Membros terão a 
obrigação de garantir a dádiva voluntária e gratuita e velar por que esta se realize sem fins 
lucrativos (novo artigo 3° bis).
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Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 87
ARTIGO 3

Se um medicamente de terapia avançada 
contiver células ou tecidos de origem 
humana, a dádiva, a colheita e a análise 
dessas células ou tecidos devem ser 
realizadas em conformidade com o disposto 
na Directiva 2004/23/CE.

Se um medicamente de terapia avançada 
contiver células ou tecidos de origem 
humana, a dádiva, a colheita e a análise 
dessas células ou tecidos devem ser 
realizadas em conformidade com o disposto 
na Directiva 2004/23/CE, sem prejuízo de 
disposições mais específicas incluídas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a legislação em vigor, a dádiva, a colheita e a análise de tecidos e 
células de origem humana devem obedecer a normas elevadas de qualidade e segurança para 
garantir um elevado nível de protecção da saúde na Comunidade. Além disso, há que 
garantir também a não comercialização do corpo humano ou das suas partes, enquanto tais. 
Por conseguinte, para efeitos do presente regulamento, os Estados-Membros terão a 
obrigação de garantir a dádiva voluntária e gratuita e velar por que esta se realize sem fins 
lucrativos (novo artigo 3° bis).

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 88
ARTIGO 3 BIS (novo)

Artigo 3º bis
Proibição da comercialização do corpo 

humano
Se um medicamento de terapia avançada 
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:
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- 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.

Or. en

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 apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 89
ARTIGO 3 BIS (novo)

Artigo 3º bis
Proibição da comercialização do corpo 

humano
Se um medicamento de terapia avançada 
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
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- a colheita de tecidos e células seja 
realizada sem fins lucrativos.

Or. en

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 apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 90
ARTIGO 3 BIS (novo)

Artigo 3º bis
Proibição da comercialização do corpo 

humano
Se um medicamento de terapia avançada 
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.

Or. en
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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 apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 91
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, 
excepto àqueles que se destinem a tratar o 
cancro das gónadas.

Or. en

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. Todavia, deve ser concedida uma autorização europeia de 
comercialização aos produtos destinados a tratar o cancro das gónadas.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 92
ARTIGO 3 TER (novo)

Artigo 3º ter
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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, 
excepto àqueles que se destinem a tratar o 
cancro das gónadas.

Or. en

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. Todavia, deve ser concedida uma autorização europeia de 
comercialização aos produtos destinados a tratar o cancro das gónadas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Alteração 93
ARTIGO 3 QUATER (novo)

Artigo 3º quater
Proibição dos produtos derivados de 
híbridos de humanos e animais ou 

quimeras
Não será concedida autorização aos 
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 exclui 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.

Or. en

Justificação

A integridade física e mental das pessoas e a dignidade do ser humano devem ser 
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respeitadas, como salienta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A criação 
de híbridos de humanos e animais ou quimeras constitui uma violação do direito à 
integridade das pessoas e da dignidade do ser humano. Além disso, a Directiva 98/44/CE 
relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas acentua que a produção de 
quimeras a partir de células germinais deve ser excluída da patenteabilidade. Por 
conseguinte, no âmbito do presente regulamento, não deve ser concedida autorização a 
produtos que contenham, ou resultem de, tais tecidos e células.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 94
ARTIGO 3 QUATER (novo)

Artigo 3º quater
Proibição dos produtos derivados de 
híbridos de humanos e animais ou 

quimeras
Não será concedida autorização aos 
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 exclui 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.

Or. en

Justificação

A integridade física e mental das pessoas e a dignidade do ser humano devem ser 
respeitadas, como salienta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A criação 
de híbridos de humanos e animais ou quimeras constitui uma violação do direito à 
integridade das pessoas e da dignidade do ser humano. Além disso, a Directiva 98/44/CE 
relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas acentua que a produção de 
quimeras a partir de células germinais deve ser excluída da patenteabilidade. Por 
conseguinte, no âmbito do presente regulamento, não deve ser concedida autorização a 
produtos que contenham, ou resultem de, tais tecidos e células.
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Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 95
ARTIGO 4, PONTO 1

1. As regras estabelecidas no n.º 7 do 
artigo 6.º e nos nº.s 4 e 6 do artigo 9.º da 
Directiva 2001/20/CE respeitantes a 
medicamentos de terapia genética e de 
terapia com células somáticas devem 
aplicar-se a produtos da engenharia de 
tecidos.

1. As regras estabelecidas no n.º 7 do 
artigo 6.º e nos nº.s 4 e 6 do artigo 9.º da 
Directiva 2001/20/CE respeitantes a 
medicamentos de terapia genética e de 
terapia com células somáticas não devem 
aplicar-se a produtos da engenharia de 
tecidos.

Or. en

Justificação

Os produtos da engenharia de tecidos não devem estar sujeitos ao período alargado de 
avaliação de 180 dias (como exigido na Directiva relativa aos ensaios clínicos) previsto para 
os medicamentos de terapia genética e de terapia com células somáticas. Alguns desses 
produtos estão sujeitos a procedimentos muito mais simples e rápidos, ao abrigo da actual 
Directiva relativa aos dispositivos médicos, que são perfeitamente adequados. Além disso, a 
legislação em vigor nos Estados Unidos sugere que 30 dias é um prazo suficiente para esses 
produtos e que nada indica que esse prazo não seja adequado. Por conseguinte, propõe-se 
submeter os produtos da engenharia de tecidos ao mesmo regime existente para os 
medicamentos.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 96
ARTIGO 4, PONTO 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 procedimentos de 
autorização de ensaios clínicos e sobre boas 
práticas clínicas que sejam específicas de 
medicamentos de terapias avançadas e, em 
particular, dos produtos da engenharia de 
tecidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração reconhece que, em particular no caso dos produtos da engenharia de 
tecidos para os quais não existe actualmente qualquer legislação nem, por conseguinte, 
quaisquer orientações, estas devem ser elaboradas não apenas no que respeita às boas 
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práticas clínicas como também no que respeita à autorização dos ensaios clínicos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 97
ARTIGO 4, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. No que respeita às disposições 
visadas nos nºs 2 e 3 do presente artigo, 
todas as propostas da Comissão - incluindo 
todas as modificações  - serão apresentadas 
ao Comité das Terapias Avançadas para 
parecer. Todos os pareceres serão tornados 
públicos o mais depressa possível.

Or. fr

Justificação

A necessária adaptação dos textos à evolução da ciência sem passagem sistemática pelo 
Parlamento não deve fazer perder de vista o interesse dos doentes. A modificação das normas 
estabelecidas em matéria de ensaios clínicos e de fabrico de medicamentos de terapias 
avançadas tal como prevista na proposta de regulamento não se pode conceber sem a maior 
transparência. Por isso, é conveniente inserir no regulamento obrigações muito claras 
destinadas à Comissão para que ela informe sobre os motivos da adaptação e os processos 
de decisão e para que o Comité das Terapias Avançadas seja sistematicamente envolvido.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 98
ARTIGO 5

A Comissão deve publicar orientações 
pormenorizadas consentâneas com os 
princípios de boas práticas de fabrico e que
sejam específicas de medicamentos de 
terapias avançadas.

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no n° 2 do artigo 
26°, deve adoptar medidas que incluam 
princípios e orientações relativos às boas 
práticas de fabrico e que sejam específicos 
dos produtos da engenharia de tecidos. 
Aquando da elaboração dos princípios e 
das orientações em causa, a Comissão deve 
consultar os representantes da indústria 
regulamentada e outros peritos, e, se for 
caso disso, ter em conta os princípios dos 
sistemas de qualidade aplicados ao abrigo 
das Directivas 90/385/CEE e 93/42/CEE, 
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bem como as relevantes regras e as normas 
europeias e internacionais aplicadas em 
conformidade com as referidas directivas.

Or. en

Justificação

Os actuais princípios de boas práticas de fabrico estabelecidos pela Directiva 2003/94/CE 
não podem ser plenamente consentâneos com os medicamentos de terapias avançadas. Seria 
oportuno elaborar uma nova directiva relativa aos princípios de boas práticas de fabrico, 
especialmente centrada nos medicamentos de terapias avançadas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 99
ARTIGO 5

A Comissão deve publicar orientações 
pormenorizadas consentâneas com os 
princípios de boas práticas de fabrico e que 
sejam específicas de medicamentos de 
terapias avançadas.

A Comissão deve formular orientações 
pormenorizadas consentâneas com os 
princípios de boas práticas de fabrico e que 
sejam específicas de medicamentos de 
terapias avançadas, que serão publicadas no 
sítio web da Agência o mais rapidamente 
possível.

Or. fr

Justificação

É indispensável que estas orientações sejam tornadas públicas e dadas a conhecer mediante 
publicação no sítio web da Agência.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 100
ARTIGO 6, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. Um produto da engenharia de tecidos 
que corresponda à definição de um 
dispositivo médico na acepção do disposto 
no n° 2, alínea a), do artigo 1° da Directiva 
90/385/CEE, ou no n° 2, alínea a), do 
artigo 1° da Directiva 93/42/CEE e cujo 
efeito principal não seja atingido por meios 
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farmacológicos, imunológicos ou por 
metabolismo não deve ser considerado um 
medicamento na acepção do disposto na 
Directiva 2001/83/CEE, mas sim um 
dispositivo médico regulamentado em 
conformidade com o disposto na Directiva 
90/385/CEE ou na Directiva 93/42/CEE, 
segundo o caso, sem prejuízo de outras 
disposições previstas nas referidas 
directivas.

Or. en

Justificação

Os produtos cujo efeito principal é atingido por meios físicos serão regulamentados enquanto 
a dispositivos médicos, ao passo que os produtos cujo efeito principal é atingido por meios 
farmacológicos, imunológicos ou por metabolismo serão regulamentados enquanto 
medicamentos. As normas de qualidade e segurança aplicáveis aos tecidos e células de 
origem humana estabelecidas na Directiva 2004/23/CEE serão também aplicáveis. Os 
produtos da engenharia de tecidos cujo efeito principal seja atingido por meios 
farmacológicos, imunológicos ou por metabolismo devem ser regulamentados enquanto 
dispositivos médicos e não enquanto medicamentos.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 101
ARTIGO 7

Requisitos específicos de produtos da 
engenharia de tecidos

Requisitos específicos dos medicamentos de 
terapias avançadas que contenham 

dispositivos
Para além dos requisitos estabelecidos no 
n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, os pedidos de autorização de 
um produto da engenharia de tecidos
devem incluir uma descrição das 
características físicas e desempenho do 
produto e uma descrição dos métodos de 
concepção do produto, em conformidade 
com o anexo I da Directiva 2001/83/CE.

Para além dos requisitos estabelecidos no 
n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, os pedidos de autorização de 
um medicamento de terapia avançada que 
contenha dispositivos médicos, 
biomateriais, suportes poliméricos ou 
matrizes devem incluir uma descrição das 
características físicas e desempenho do 
produto e uma descrição dos métodos de 
concepção do produto, em conformidade 
com o anexo I da Directiva 2001/83/CE ou 
com os requisitos legais pertinentes.

Or. en
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Justificação

O anexo I da Directiva 2001/83/CE relativa aos medicamentos para uso humano não inclui 
nenhum requisito para os dispositivos médicos. Por conseguinte, quando for necessário, 
devem aplicar-se outros requisitos legais para incluir uma descrição das características 
físicas e do desempenho do dispositivo médico.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 102
ARTIGO 8, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Todas as propostas de modificação da 
Comissão serão apresentadas ao Comité 
das Terapias Avançadas para parecer. 
Todos os pareceres serão tornados públicos 
o mais depressa possível.

Or. fr

Justificação

A necessária adaptação dos textos à evolução da ciência sem passagem sistemática pelo 
Parlamento não deve fazer perder de vista o interesse dos doentes. A modificação das normas 
estabelecidas em matéria de ensaios clínicos e de fabrico de produtos de engenharia de 
tecidos tal como prevista na proposta de regulamento não se pode conceber sem a maior 
transparência. Por isso, é conveniente inserir no regulamento obrigações muito claras 
destinadas à Comissão para que ela informe sobre os motivos da adaptação e os processos 
de decisão e para que o Comité das Terapias Avançadas seja sistematicamente envolvido.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 103
ARTIGO 9, PONTO 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 Comité das Terapias Avançadas 
elaborará um projecto de parecer científico 
que será transmitido ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano e 
constituirá a base da avaliação do parecer 
do referido Comité.

Or. en
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Justificação

O Comité das Terapias Avançadas deve ser um organismo formado por peritos capazes de 
fornecer os conhecimentos científicos especializados que servirão de base à decisão final do 
Comité dos Medicamentos para Uso Humano, pelo que devem aumentar-se as suas 
responsabilidades. Para garantir um nível adequado de conhecimentos especializados, seria 
importante recorrer a peritos com experiência em matéria de avaliação dos dispositivos 
médicos na medida em que muitos dos produtos em causa possuem várias características dos 
dispositivos médicos.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 104
ARTIGO 9, PONTO 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 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. Em caso de 
desacordo com o parecer do Comité das 
Terapias Avançadas, o requerente poderá 
apresentar, no prazo de 15 dias a partir da 
recepção do parecer, observações escritas 
ao Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano. O requerente será ouvido pelo 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano antes de este emitir o seu parecer, 
se o requerente o solicitar nas suas 
observações escritas.

Or. en

Justificação

Ao abrigo do n° 2 do artigo 9° do Regulamento (CE) n° 726/2004, segundo o qual o 
requerente pode notificar por escrito a Agência da sua intenção de solicitar uma 
reapreciação do parecer do Comité dos Medicamentos para Uso Humano, o requerente que 
receba um parecer do Comité das Terapias Avançadas terá também oportunidade de apelar, 
a fim de garantir a coerência no seio da Agência.
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Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 105
ARTIGO 9, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. No caso de um pedido relativo a um 
produto da engenharia de tecidos, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano 
emitirá o seu parecer no prazo de 150 dias 
previsto no n° 9 do artigo 14° do 
Regulamento (CE) n° 726/2004. A 
Comissão adoptará também as disposições 
pertinentes para a avaliação das alterações 
às autorizações de introdução no mercado 
de produtos da engenharia de tecidos, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n° 2 do artigo 87° do Regulamento (CE) 
n° 726/2004, tendo devidamente em conta 
as diferenças entre esses produtos e outros 
medicamentos que possam justificar 
procedimentos simplificados ou acelerados.

Or. en

Justificação

Dada a rápida evolução dos produtos da engenharia de tecidos e os seus limitados ciclos de 
vida, a presente alteração prevê uma revisão acelerada dos pedidos iniciais de autorização 
de introdução no mercado (150 dias para a análise pelo Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano em vez dos 210 previstos para os medicamentos vulgares) e convida a Comissão a 
propor uma directiva relativa às alterações que tenha em conta as características especiais 
dos produtos da engenharia de tecidos.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 106
ARTIGO 10, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O pedido de autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento combinado de terapia 
avançada incluirá as provas de 
conformidade com os requisitos essenciais 
contemplados no artigo 6°.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o artigo 6° da proposta de regulamento, um dispositivo médico que 
faça parte de um medicamento combinado de terapia avançada deve obedecer aos requisitos 
essenciais pertinentes. O pedido de autorização de introdução no mercado deve incluir as 
provas de conformidade com os referidos requisitos.

Alteração apresentada por Peter Liese e John Bowis

Alteração 107
ARTIGO 10, PONTO 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 colocação no 
mercado de um medicamento combinado 
de terapias avançadas pode incluir os 
resultados da 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. A Agência deve ter em 
conta os resultados dessa avaliação quando 
avaliar o medicamento em causa.

Se o pedido não incluir os resultados da 
avaliação atrás referida, a Agência requer 
a elaboração de um parecer sobre a 
conformidade do dispositivo médico com os 
requisitos com o Anexo I da Directiva 
93/42/CEE ou da Directiva 90/385/CEE a 
um organismo notificado identificado em 
colaboração com o requerente.

Or. en

Justificação

Os conhecimentos específicos da Agência em matéria de medicamentos e dos organismos 
notificados em matéria de dispositivos médicos devem ser explorados de forma apropriada, 
evitando sobreposição de esforços e/ou redundâncias. Uma definição exacta de tarefas 
permitirá também reduzir atrasos desnecessários. 

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 108
ARTIGO 10, PONTO 2
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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 colocação no 
mercado de um medicamento combinado 
de terapias avançadas pode incluir os 
resultados da 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. A Agência deve ter em 
conta os resultados dessa avaliação quando 
avaliar o medicamento em causa.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que o requerente tem a possibilidade de mandar avaliar e certificar por um 
organismo notificado o dispositivo médico que faz parte de um medicamento combinado de 
terapias avançadas, em conformidade com a legislação relativa aos dispositivos médicos. 
Nesse caso, a Agência deveria ter em conta esta avaliação na sua apreciação do conjunto do 
medicamento combinado.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 109
ARTIGO 10, PONTO 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 colocação no 
mercado de um medicamento combinado 
de terapias avançadas pode incluir os 
resultados da avaliação por um organismo 
notificado identificado conjuntamente com 
o requerente nos termos da Directiva 
93/42/CEE ou da Directiva 90/385/CEE do 
dispositivo médico ou do dispositivo médico 
implantável activo. A Agência deve ter em 
conta os resultados dessa avaliação quando 
avaliar o medicamento em causa.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que o requerente poderá mandar avaliar e certificar o dispositivo médico 
que faz parte integrante de um medicamento combinado de terapias avançadas por um 
organismo notificado e identificado com a sua colaboração, a fim de garantir um processo de 
avaliação mais flexível do medicamento em causa.
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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 110
ARTIGO 14, PONTO 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.

Or. en

Justificação

Uma vez que a grande maioria dos medicamentos de terapias avançadas 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, pode -se suprimir a referência à necessidade
de efectuar consultas a grupos-alvo.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 111
ARTIGO 15, TÍTULO

Gestão de riscos pós-autorização Seguimento da eficácia, dos efeitos 
secundários e gestão de riscos pós-
autorização

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração 27 (n° 1 do artigo 15°)
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 112
ARTIGO 17, PONTO 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 90% para as PME 
e "empresas inovadoras" que satisfaçam os 
critérios definidos no quadro comunitário 
de auxílios estatais à investigação, ao 
desenvolvimento e à inovação de 22 de 
Novembro de 2006 e de 65% para os 
demais 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.

Or. en

Justificação

O regulamento em apreço visa encorajar e apoiar o desenvolvimento de medicamentos de 
terapias avançadas por empresas cuja especificidade deve ser reconhecida. A derrogação 
deve alicerçar-se no apoio a empresas que não preencham os critérios da recomendação da 
Comissão 2003/361/CE que lhes permitam ser elegíveis enquanto PME mas que necessitem 
de apoio, nomeadamente se ultrapassarem o limiar do volume anual de negócios devido a 
importantes investimentos na investigação e no desenvolvimento.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 113
ARTIGO 19 BIS (novo)

Artigo 19° bis
Incentivos a pequenas e médias empresas 

no 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 
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pequenas e médias empresas nos termos da 
recomendação da Comissão 2003/361/CE.
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 negócios anual em actividades 
de investigação e desenvolvimento.

Or. en

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 do 
sector da biotecnologia. Estas empresas deveriam, porém, beneficiar de condições 
financeiras mais favoráveis.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 114
ARTIGO 19 TER (novo)

Artigo 19° ter
Redução da taxa de autorização de 

introdução no mercado
1. A taxa relativa à autorização de 
introdução 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 introdução 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 
introdução no mercado do medicamento.
3. No caso das pequenas e médias empresas 
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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 
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 temporal.

Or. en

Justificação

A redução da taxa de autorização de introdução no mercado impõe -se no caso dos 
medicamentos de terapias avançadas 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 apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 115
ARTIGO 19 BIS (novo)

Artigo 19° bis
Apoio técnico

Os Estados -Membros devem, no tocante à 
aplicação do presente regulamento, prestar 
apoio técnico específico aos requerentes e 
aos titulares de autorizações de introdução 
no mercado. Esse apoio deve ser 
disponibilizado através das autoridades 
nacionais competentes, centrando -se, em 
particular:
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- no apoio a empresas que não satisfaçam 
os critérios estabelecidos na recomendação 
da Comissão 2003/361/CE para que 
possam ser consideradas PME, mas que 
têm necessidades de apoio similares, por 
exemplo, se não forem consideradas PME 
por não cumprirem o critério de 
independência ou por excederem o volume 
de negócios máximo anual em resultado de 
elevados investimentos em investigação e 
desenvolvimento e 
- no apoio a hospitais específicos ou a 

outras instituições de menor dimensão, 
nomeadamente departamentos de 
universidades que não cumprem as 
condições estabelecidas no nº 7 do artigo 3º 
da Directiva 2001/83. O apoio será prestado 
na condição de os medicamentos de 
terapias avançadas serem preparados e 
utilizados sob a responsabilidade técnica de 
um médico especialista e em conformidade 
com uma receita médica para um doente 
determinado. 

Or. en

Justificação

As isenções do âmbito de aplicação da directiva devem ser tão limitadas quanto possível, a 
fim de que o benefício dos novos medicamentos possa chegar rapidamente a todos os doentes 
na Europa. Contudo, deve ser prestado apoio a grupos de possíveis requerentes atendendo às 
particularidades deste sector altamente inovador. A melhor forma de o conseguir será a nível 
nacional.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 116
ARTIGO 21, PONTO 1, ALÍNEA C) BIS (nova)

(c bis) Quatro membros nomeados pela 
Comissão, com base num convite público à 
manifestação de interesse, com 
conhecimentos especializados em matéria 
de dispositivos médicos que contenham ou 
sejam constituídos por, ou sejam utilizados 
juntamente com, produtos da engenharia 
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de tecidos.

Or. en

Justificação

O CTA deve ser um organismo composto por especialistas com conhecimentos científicos que 
lhes permitam fornecer a base para a decisão final do CMUH. As suas responsabilidades 
devem, por conseguinte, ser reforçadas. Para garantir um nível de especialização adequado, 
seria importante incluir entre os membros especialistas com experiência na avaliação de 
dispositivos médicos, já que muitos dos produtos em questão têm muitas características em 
comum com os dispositivos médicos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 117
ARTIGO 21, PONTO 1, ALÍNEA C) BIS (nova)

(c bis) Um membro do grupo de trabalho 
"farmacovigilância" da Agência.

Or. fr

Justificação

Para garantir que será dada, no âmbito do Comité das Terapias Avançadas, uma atenção 
especial ao estudo dos efeitos indesejáveis devido à natureza dos medicamentos de terapias 
avançadas, é conveniente que um representante do grupo de trabalho "farmacovigilância" da 
AEM seja membro do referido comité.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 118
ARTIGO 21, PONTO 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 

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 
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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.

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.

Pelo menos dois membros e dois suplentes 
do Comité de Terapias Avançadas devem 
possuir competências científicas no 
domínio dos dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

Os membros suplentes do Comité das Terapias Avançadas introduzidos no nº 1 devem 
satisfazer os mesmos critérios de qualificação científica ou de experiência no domínio dos 
medicamentos de terapia avançada que os membros efectivos. A fim de garantir um nível 
apropriado de competências, seria importante incluir peritos com formação em matéria de 
avaliação de dispositivos médicos, na medida em que muitos dos produtos em causa possuem 
muitas das características dos dispositivos médicos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 119
ARTIGO 21, PONTO 5

5. A Agência publicará os nomes e as 
qualificações científicas dos membros do 
Comité.

5. O site da Agência publicará, o mais 
depressa possível, os nomes e as 
qualificações científicas dos membros do 
Comité.

Or. fr

Justificação

Afigura -se indispensável que estas informações relativas aos membros do Comité sejam 
tornadas públicas e conhecidas através da sua inclusão no site da Agência.
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Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 120
ARTIGO 22

1. Os membros e os peritos do Comité das 
Terapias Avançadas devem comprometer-
se a actuar ao serviço do interesse público e 
de forma independente. Não devem ter
interesses financeiros nem outro tipo de 
interesses nos sectores farmacêutico, dos 
dispositivos médicos ou biotecnológico, que 
sejam passíveis de afectar a sua 
imparcialidade.

Para além dos requisitos estipulados no 
artigo 63° do Regulamento (CE) n° 
726/2004, os membros e os suplentes do 
Comité das Terapias Avançadas não devem 
possuir interesses financeiros nem outro tipo 
de interesses no sector da biotecnologia e 
no sector dos dispositivos médicos que 
sejam passíveis de afectar a sua 
imparcialidade. Todos os interesses 
indirectos que possam estar relacionados 
com estes sectores devem ser introduzidos 
no registo referido no n.º 2 do artigo 63.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

2. Todos os interesses indirectos que possam 
estar relacionados com os sectores
farmacêutico, dos dispositivos médicos ou 
biotecnológico devem ser introduzidos no 
registo referido no n.º 2 do artigo 63.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que um nível idêntico de transparência aplicável aos comités existentes no 
seio da AEM (em conformidade com o artigo 63° do Regulamento (CE) n° 726/2004) se 
aplica ao novo Comité das Terapias Avançadas. Importa também clarificar que todo e 
qualquer interesse no sector da biotecnologia ou dos dispositivos médicos é proibido.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 121
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 

(a) Formular um projecto de parecer sobre 
a qualidade, a segurança e a eficácia dos 
medicamentos de terapias avançadas que 
será transmitido ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano.
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formulação de um parecer sobre a sua 
qualidade, segurança e eficácia.

Or. en

Justificação

O Comité das Terapias Avançadas deveria ser constituído por peritos capazes de prestar o 
aconselhamento científico que constitua a base da decisão final do Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano. Importa, por conseguinte, reforçar as suas responsabilidades. A fim de 
garantir um nível de competências apropriado, conviria incluir peritos que tenham 
experiência em matéria de avaliação de dispositivos médicos, na medida em que muitos dos 
produtos em causa possuem muitas das características dos dispositivos médicos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 122
ARTIGO 24, PONTO 1 BIS (novo)

Todas as propostas de modificação da 
Comissão serão apresentadas ao Comité 
das Terapias Avançadas para parecer. 
Todos os pareceres serão tornados públicos 
o mais depressa possível.

Or. fr

Justificação

A necessária adaptação dos textos à evolução da ciência e da tecnologia - sem passagem
sistemática pelo Parlamento  - não deve fazer perder de vista o interesse dos doentes. A 
modificação das normas estabelecidas em matéria de ensaios clínicos e de fabrico de 
medicamentos de terapias avançadas - tal como prevista na proposta de regulamento - não 
se pode conceber sem a maior transparência. Por isso, é conveniente inserir no regulamento 
obrigações muito claras destinadas à Comissão para que ela informe sobre os motivos da 
adaptação e os processos de decisão e para que o Comité das Terapias Avançadas seja 
sistematicamente envolvido.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 123
ARTIGO 25, PONTO 1 BIS (novo)

Nesse relatório, a Comissão deve 
igualmente avaliar as repercussões do 
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progresso técnico na aplicação do presente 
regulamento e, se necessário, apresentar 
uma proposta legislativa para rever o seu 
âmbito, a fim de nele incluir terapias 
inovadoras que, embora satisfaçam a 
definição de medicamento, não sejam nem 
terapias genéticas, nem terapias celulares, 
nem engenharia dos tecidos.

Or. en

Justificação

Os avanços científicos podem possibilitar novas terapias inovadoras que não sejam nem a 
terapia genética, nem a terapia celular, nem a engenharia de tecidos. É do interesse dos 
doentes que estas terapias possam ser, no futuro, incluídas no âmbito de aplicação do 
regulamento, a fim de permitir que os produtos dela resultantes sejam submetidos a uma 
autorização europeia.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 124
ARTIGO 25, PONTO 1 BIS (novo)

Nesse relatório, a Comissão deve 
igualmente avaliar as repercussões do 
progresso técnico na aplicação do presente 
regulamento e, se necessário, apresentar 
uma proposta legislativa para incluir as 
terapias inovadoras que não sejam nem 
terapias genéticas, nem terapias celulares, 
nem engenharia dos tecidos.

Or. en

Justificação

Os avanços científicos podem possibilitar novas terapias inovadoras que não sejam nem a 
terapia genética, nem a terapia celular, nem a engenharia de tecidos. É do interesse dos 
doentes que estas terapias possam ser, no futuro, incluídas no âmbito de aplicação do 
regulamento, a fim de permitir que os produtos dela resultantes sejam submetidos a uma 
autorização europeia.
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Alteração apresentada por Alojz Peterle

Alteração 125
ARTIGO 27, PONTO 2

Anexo, ponto 1 bis (Regulamento (CE) n° 726/2004

«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)*] à excepção dos 
medicamentos:
- que modifiquem a identidade genética da 
linha germinal humana,
- derivados de híbridos de seres humanos e 
animais ou quimeras ou que contenham 
tecidos ou células provenientes ou 
derivadas de híbridos humanos-animais ou 
de quimeras.
A presente disposição não deve impedir a 
transplantação de células ou tecidos 
somáticos animais no corpo humano para 
fins terapêuticos, na condição de não 
interferirem na linha germinal (por 
exemplo, xenotransplantação).

Or. en

Justificação

Os produtos que modifiquem a identidade genética germinal humana que não constituam 
objecto de ensaios clínicos na acepção da Directiva 2001/20/CE e que não sejam 
juridicamente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não deveriam ser elegíveis 
para efeitos de autorização comunitária. Além disso, a Directiva 98/44/CE salienta que a 
produção de quimeras a partir de células germinais se encontra excluídas de 
patenteabilidade. Assim sendo, os produtos que contenham ou derivem desses tecidos ou 
células não deveriam ser contemplados para efeitos de autorização comunitária. Ao excluí-
los do âmbito de aplicação do anexo ao Regulamento nº 726/2004, excluímos a possibilidade 
de esses produtos virem a obter uma autorização europeia de colocação no mercado. Apenas 
poderá ser concedida a estes produtos uma autorização nacional de colocação no mercado. 
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 126
ARTIGO 27, PONTO 2

Anexo, ponto 1 bis (Regulamento (CE) n° 726/2004

«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)*] à excepção dos 
medicamentos:
- que modifiquem a identidade genética da 
linha germinal humana,
- derivados de híbridos de humanos e 
animais ou quimeras ou que contenham 
tecidos ou células provenientes ou 
derivadas de híbridos humanos-animais ou 
de quimeras.
A presente disposição não deve impedir a 
transplantação de células ou tecidos 
somáticos animais no corpo humano para 
fins terapêuticos, na condição de não 
interferirem na linha germinal (por 
exemplo, xenotransplantação).

Or. en

Justificação

Os produtos que modifiquem a identidade genética germinal humana que não constituam 
objecto de ensaios clínicos na acepção da Directiva 2001/20/CE e que não sejam 
juridicamente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não deveriam ser elegíveis 
para efeitos de autorização comunitária. Além disso, a Directiva 98/44/CE salienta que a 
produção de quimeras a partir de células germinais se encontra excluídas de 
patenteabilidade. Assim sendo, os produtos que contenham ou derivem desses tecidos ou 
células não deveriam ser contemplados para efeitos de autorização comunitária. Ao excluí-
los do âmbito de aplicação do anexo ao Regulamento nº 726/2004, excluímos a possibilidade 
de esses produtos virem a obter autorização europeia de colocação no mercado. Apenas 
poderá ser concedida a estes produtos uma autorização nacional de colocação no mercado.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 127
ARTIGO 27, PONTO 2
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Anexo, ponto 1 bis (Regulamento (CE) n° 726/2004

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 terapias avançadas 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 
introdução no mercado, nos termos dos 
critérios do presente regulamento, a título 
alternativo por um período de cinco anos 
subsequente à concessão da autorização de 
introdução no mercado a nível nacional. 
Subsequentemente, é necessário um pedido 
de renovação no quadro do procedimento 
centralizado, tornando -se a autorização 
nacional de introdução no mercado, na 
sequência da renovação, numa autorização 
de introdução no mercado centralizada.

Or. en

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 introdução no mercado a nível nacional no caso de produtos comercializados 
a nível nacional. A autorização de introdução 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 introdução no mercado.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 128
ARTIGO 28, PONTO 1

Artigo 3, n° 7 (Directiva 2001/83/CE

7) A quaisquer medicamentos de terapias 
avançadas, tal como definidos no 
Regulamento (CE) n.º […/do Parlamento 

7. A quaisquer medicamentos de terapias 
avançadas, tal como definidos no 
Regulamento (CE) n.º […/do Parlamento 
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Europeu e do Conselho (Regulamento 
relativo a medicamentos de terapias 
avançadas)*], sejam preparados 
integralmente e utilizados num hospital, em 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado.

Europeu e do Conselho (Regulamento 
relativo a medicamentos de terapias 
avançadas)*], sejam preparados 
integralmente e utilizados em meio 
hospitalar e preparados  de forma não 
lucrativa em conformidade com uma receita 
médica para um doente determinado.
Por meio hospitalar entende-se uma rede 
nacional de hospitais e centros associados 
no contexto do sistema nacional de saúde.

Or. en

Justificação

Propomos excluir do âmbito de aplicação do regulamento os medicamentos de terapias 
avançadas que sejam preparados e utilizados em meio hospitalar. Tal permitiria, por 
exemplo, instituir redes nacionais de excelência em matéria de terapia celular e de 
engenharia dos tecidos no quadro dos sistemas de saúde nacionais.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 129
ARTIGO 28, PONTO 1

Artigo 3, n° 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)*], que sejam preparados
integralmente e utilizados num hospital, em 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado.

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 e utilizados num hospital ou 
numa rede de hospitais públicos, em 
conformidade com uma receita médica para 
um doente determinado, ou que se destinem 
a investigação clínica sem fins lucrativos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 130
ARTIGO 28, PONTO 2

Artigo 4, n° 5 (Directiva 2001/83/CE)

5. A presente directiva e todos os 5. A presente directiva e todos os 
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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.

regulamentos nela referidos não afectam a 
aplicação de legislação nacional não 
discriminatória 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 
motivos não abordados na legislação 
comunitária referida supra. Os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão a legislação nacional em questão. 
A Comissão deve tornar essa informação 
acessível ao público através de um registo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão suscita problemas consideráveis de compatibilidade com a base 
jurídica (artigo 95º do Tratado CE). Com efeito, a formulação actual do nº 5 do artigo 28º 
propicia uma margem excessivamente vasta de restrição da livre circulação de determinados 
medicamentos de terapias avançadas. Os actos legislativos baseados no artigo 95º destinam-
se a melhorar as condições de criação e de funcionamento do mercado interno. A proposta 
da Comissão não cobre nem harmoniza - nem deveria certamente cobrir ou harmonizar -
aspectos de moral pública e de ordem pública das terapias avançadas. No entanto, a actual 
formulação permite a existência de restrições não exclusivamente relacionadas com estes 
aspectos subsidiários, devendo portanto ser modificada em conformidade com as propostas 
do Serviço Jurídico do Parlamento.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik

Alteração 131
ARTIGO 28, PONTO 2

Artigo 4, n° 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
excepto por motivos explicitamente 
cobertos pela legislação comunitária atrás 
mencionada. Os Estados-Membros devem 
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comunicar à Comissão a legislação nacional 
em questão.»

Or. en

Justificação

A presente alteração inscreve-se na mesma lógica das propostas apresentadas pelo Serviço 
Jurídico do Parlamento relativas a problemas jurídicos identificados na proposta da 
Comissão. Além disso, esta abordagem é compatível com a abordagem preconizada pela 
Comissão dos Assuntos Jurídicos no que respeita ao artigo 1° bis (novo).

Alteração apresentada por Alojz Peterle

Alteração 132
ARTIGO 28, PONTO 3 BIS (novo)
Artigo 39 (Directiva 2001/83/CE)

(3 bis) O artigo 39° é substituído pelo 
seguinte texto:
"As disposições referidas nos artigos 27° a 
34° não se aplicam a medicamentos 
homeopáticos referidos no n° 2 do artigo 
16° nem aos medicamentos:
- que modifiquem a identidade genética da 
linha germinal humana,
- derivados de híbridos humanos-animais 
ou quimeras ou que contenham tecidos ou 
células provenientes ou derivadas de 
híbridos humanos-animais ou de quimeras.

Or. en

Justificação

Os produtos que modifiquem a identidade genética germinal humana que não constituam 
objecto de ensaios clínicos na acepção da Directiva 2001/20/CE e que não sejam 
juridicamente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não deveriam ser elegíveis 
para efeitos de autorização comunitária. Apenas os Estados-Membros estão habilitados a 
decidir da concessão de uma autorização nacional de colocação no mercado. Assim sendo, 
não deveriam estar sujeitos ao reconhecimento mútuo de autorizações nacionais entre 
Estados-Membros nos termos da Directiva 2001/83/CE. O mesmo se aplica aos produtos que 
contenham ou derivem de híbridos humanos-animais ou quimeras, na medida em que a 
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Directiva 98/44/CE estipula que a produção de quimeras a partir de células germinais se 
encontra excluída de patenteabilidade. 

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 133
ARTIGO 28, PONTO 3 BIS (novo)
Artigo 39 (Directiva 2001/83/CE)

(3 bis) O artigo 39° é substituído pelo 
seguinte texto:
"As disposições referidas nos artigos 27° a 
34° não se aplicam a medicamentos 
homeopáticos referidos no n° 2 do artigo 
16° nem aos medicamentos:
- que modifiquem a identidade genética da 
linha germinal humana,
- derivados de híbridos humanos-animais 
ou quimeras ou que contenham tecidos ou 
células provenientes ou derivadas de 
híbridos humanos-animais ou de quimeras.

Or. en

Justificação

Os produtos que modifiquem a identidade genética germinal humana que não constituam 
objecto de ensaios clínicos na acepção da Directiva 2001/20/CE e que não sejam 
juridicamente patenteáveis nos termos da Directiva 98/44/CE não deveriam ser elegíveis 
para efeitos de autorização comunitária. Apenas os Estados-Membros estão habilitados a 
decidir da concessão de uma autorização nacional de colocação no mercado. Assim sendo, 
não deveriam estar sujeitos ao reconhecimento mútuo de autorizações nacionais entre 
Estados-Membros nos termos da Directiva 2001/83/CE. O mesmo se aplica aos produtos que 
contenham ou derivem de híbridos humanos-animais ou quimeras, na medida em que a 
Directiva 98/44/CE estipula que a produção de quimeras a partir de células germinais se 
encontra excluída de patenteabilidade .

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 134
ARTIGO 28 BIS (novo)

Artigo 28° bis
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Produção para ensaios clínicos
A Comissão deve, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE, identificar os 
requisitos específicos de fabrico para os 
medicamentos experimentais, a aplicar à 
produção de medicamentos de terapias 
avançadas destinados a ensaios clínicos a 
realizar no mesmo hospital em que a 
produção tem lugar.

Or. en

Justificação

O regulamento não prevê qualquer disposição específica para a produção de medicamentos 
de terapias avançadas a utilizar em ensaios clínicos.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 135
ARTIGO 29, PONTO 1

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

1. Os medicamentos de terapias avançadas 
que não sejam produtos da engenharia dos 
tecidos, que se encontrem legalmente no 
mercado 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 cinco anos a 
contar da data da sua entrada em vigor.

1 bis. Os produtos resultantes da 
engenharia dos tecidos que se encontravam
legalmente no mercado da Comunidade em 
virtude da legislação nacional ou 
comunitária no momento da entrada em 
vigor do presente regulamento podem 
permanecer no mercado desde que seja 
respeitado o processo previsto no presente 
regulamento.
(i) No período de 5 anos subsequente à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
as pessoas responsáveis pela colocação no 
mercado destes produtos apresentam 
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pedidos de autorização de colocação no 
mercado válidos em conformidade com o 
disposto no Regulamento (CE) n° 
726/2004.
(ii) Todo e qualquer produto que constitua 
objecto de uma recusa de autorização de 
colocação no mercado a título do 
Regulamento (CE) n° 726/2004 é 
rapidamente retirado do mercado.

Or. en

Justificação

O período transitório previsto na proposta não é realista, nomeadamente no que respeita aos 
produtos resultantes da engenharia dos tecidos e poderia induzir graves problemas a nível da 
disponibilidade de medicamentos indispensáveis para os doentes e os profissionais do sector 
da saúde.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 136
ARTIGO 29, PONTO 1

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

1. No caso dos medicamentos de terapias 
avançadas, com excepção dos 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 do presente regulamento, deve ser 
apresentado um pedido de autorização de 
introdução no mercado num prazo não 
superior a cinco anos a contar da data da 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

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.
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1 bis. Para os produtos resultantes da 
engenharia de tecidos que se encontrem 
legalmente no mercado comunitário em 
virtude da legislação nacional ou 
comunitária no momento da entrada em 
vigor dos requisitos técnicos previstos no 
artigo 8°, deve ser apresentado um pedido 
de autorização de colocação no mercado, o 
mais tardar, cinco anos após a entrada em 
vigor dos referidos requisitos técnicos.

Or. en

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.
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