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LÜHISELGITUS

Kõrgtehnoloogilised ravimeetodid sisaldavad uuenduslikke ravimeid, mis põhinevad geenidel 
(geeniteraapia), rakkudel (rakuteraapia) või kudedel (koetehnoloogia). Nimetatud 
kõrgtehnoloogilised ravimeetodid võimaldavad pöördelist ravi selliste haiguste ja vigastuste 
puhul nagu vähktõbi, Parkinsoni tõbi, põletushaavad ja tõsised kõhrekahjustused ning neilt 
oodatakse meditsiinipraktika märkimisväärset muutmist. 

Praegu takistab kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite arengut ühtlustatud ELi õigusaktide 
puudumine. Eriti just koetehnoloogia tooted on ühenduse tasandil reguleerimata, see aga 
tähendab, et liikmesriikides kehtivad erinevad seadused ning ka müügiloa andmise kord 
erineb liikmesriigiti. Taoline olukord kahjustab siseturgu ning avaldab negatiivset mõju ELi 
uuenduslikkusele ja konkurentsivõimele.

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on kõrvaldada ühe kõikehõlmava õigusraamistiku 
abil puudujäägid kõikide kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite reguleerimisel. Määrus tugineb 
olemasolevatele õigusaktidele (eelkõige ravimeid käsitlevale direktiivile 2001/83/EÜ ja 
Euroopa Ravimiametit käsitlevale määrusele (EÜ) nr 726/2004) ning seda tuleks vaadelda 
tervikuna.

Komisjoni ettepaneku põhipunktid on:
• tsentraliseeritud müügiloa andmise menetlus, et saada kasu teadmiste kogumisest 

Euroopa tasandil ning otsesest juurdepääsust ELi turule;
• uus multidistsiplinaarne ekspertkomitee osana Euroopa Ravimiametist (EMEA), et 

hinnata kõrgtehnoloogilises teraapias kasutatavaid ravimeid ja jälgida selle valdkonna 
teaduslikke arenguid;

• tehnilised erinõudmised, mida kohandatakse nende ravimite iseärasustega;
• suuremad riskijuhtimise ja jälgitavuse nõuded; 
• EMEA tagatud soodne ja tippkvaliteediga teadusliku nõustamise süsteem; 
• erilised ergutused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepanekut. Koetehnoloogia on arenev biotehnoloogia 
haru, mis ühendab meditsiini, raku- ja molekulaarbioloogiat, materjaliteadust ning -
tehnoloogiat. Arendades ravimeid, mis on mõeldud inimkudede asendamiseks, parandamiseks 
või taastootmiseks, võib organite nappus lõppeda ja nii päästetaks Euroopas igal aastal 
tuhandeid inimesi. Seetõttu tervitab ettepaneku koostaja üksikasjaliku ja tervikliku reguleeriva 
raamistiku loomist, mis ühtlustab antud valdkonnas juurdepääsu turule ning ühtlasi soodustab 
konkurentsi ja tagab kõrgetasemelise tervisekaitse.

Arvamuse koostaja tahaks rõhutada asjaolu, et määratlused peaksid olema piisavalt täpsed, 
tagamaks vajalikku õiguslikku kindlust, kuid samas ka küllaldaselt paindlikud, et pidada 
sammu teaduse ja tehnoloogia arenguga. Sellist tasakaalu tuleks taotleda ka müügiloa 
andmise menetluses. Arvamuse koostaja toetab täielikult tsentraliseeritud müügiloa andmise 
menetlust, et saada kasu teadmiste kogumisest, kuid samas rõhutab vajadust leevendada 
regulatiivset koormust, mida taoline menetlus võib eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks kaasa tuua.

Kuna teatavad kõrgtehnoloogilises teraapias kasutatavad ravimid võivad põhineda 
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inimrakkudel, on võimalik, et nende kasutamine tõstatab olulisi eetilisi küsimusi. Praegu 
vastutab riik otsuste eest, mis puudutavad igat tüüpi rakkude, kaasa arvatud embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist või keelamist. Käesolev ettepanek lähtub samast põhimõttest. See 
tähendab, et igat tüüpi inim-või loomsetel rakkudel põhinevate toodete arendamise, 
kasutamise ja/või müügi eest vastutavad endiselt riigid. See on täielikult kooskõlas 
direktiiviga inimkudede ja -rakkude kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta (direktiiv
2004/23/EÜ).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 5

(5) Kõrgtehnoloogilised ravimid direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud 
tähenduses peavad olema reguleeritud, kui 
need on ette nähtud turustamiseks 
liikmesriikides ning neid valmistatakse kas 
tööstuslikult või nende tootmisel kasutatakse 
tööstuslikke protsesse hõlmavaid meetodeid.
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
tervenisti valmistatakse kui ka kasutatakse 
haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile, tuleks seega 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

(5) Kõrgtehnoloogilised ravimid direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud 
tähenduses peavad olema reguleeritud, kui 
need on ette nähtud turustamiseks 
liikmesriikides ning neid valmistatakse kas 
tööstuslikult või nende tootmisel kasutatakse 
tööstuslikke protsesse hõlmavaid meetodeid.
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis tervenisti 
valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks kasutamiseks 
ja mida ka kasutatakse haiglas, et toimida
vastavalt konkreetsele patsiendile väljastatud 
konkreetse arstiretsepti ettekirjutustele, 
tuleks seega määruse reguleerimisalast välja 
jätta. 

Selgitus

Kui haiglad või muud asutused valmistavad ravimeid kindlakskujunenud protsessi põhjal ning 
suurema arvu haigete ravimiseks kindlakskujunenud meetodite järgi, peaksid nad käesoleva 
määruse sätteid täitma. Kui aga haiglad valmistavad kõrgtehnoloogilisi ravimeid uuringuteks 
või erandkorras ühekordseks kasutamiseks, ei tuleks neil tsentraliseeritud loa taotlemise 
menetlust järgida. 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 7 B (uus)

(7 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava 
rakendamist inimtervishoius kasutatavate 
ravimite kliinilistes uuringutes1, keelab 
geeniteraapia uuringud, mille tulemuseks 
on uuringu subjekti algse geneetilise 
identiteedi muutmine. Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse 2 kohta ei loe patentseks 
inimloote geneetilise samasuse muutmise 
meetodeid . Õigusliku ühtsuse tagamiseks 
tuleks käesoleva määrusega keelustada 
lubade väljastamine kõigile inimese 
geneetilist identiteeti muutvatele toodetele.
_____________ 
1 L 121, 1.5.2001, lk 34.
2 L 213, 30.7.1998, lk 13.

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille kohta ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohiks käesoleva määruse kohaselt lube väljastada.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Käesoleva määrusega tuleks keelata 
lubade väljastamine kõigile looma ja 
inimese ristanditest ehk kimääridest 
toodetud või looma ja inimese ristandite 
ehk kimääride rakke või kudesid 
sisaldavatele toodetele. Käesolev säte ei 
tohiks välistada looma keharakkude või 
kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti.
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Selgitus

Nagu Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 1 ja 3 rõhutatakse, tuleb austada inimese 
füüsilist ja vaimset puutumatust ning inimväärikust. Looma ja inimese ristandite ehk 
kimääride loomine ohustab isikupuutumatust ja on inimõiguste rikkumine. Seetõttu ei tohiks 
käesoleva määruse kohaselt väljastada lubasid ühelegi looma ja inimese ristandeid ehk 
kimääre sisaldavale või neist  saadud tootele. Samas ei tohiks välistada raviotstarbelist 
ksenotransplantatsiooni, kui see ei muuda inimese algset geneetilist identiteeti.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 9

(9) Kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine 
eeldab sageli väga konkreetseid eriteadmisi, 
mis jäävad tavapärasest farmaatsiast 
väljapoole ning mis hõlmavad piiripealseid 
valdkondi selliste muudes sektorite nagu 
biotehnoloogia ja meditsiiniseadmed. Sel 
põhjusel on EMEA-siseselt kohane luua 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, 
millega inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alaline komitee peab 
kõrgtehnoloogilisi ravimeid käsitlevate 
andmete hindamise käigus enne lõpliku 
teadusliku arvamuse andmist 
konsulteerima. Lisaks võib
kõrgtehnoloogiliste ravimimeetodite
komiteega konsulteerida kõigi selliste 
ravimite hindamise puhul, mis nõuavad 
ameti pädevusse kuuluvate valdkondade 
eriteadmisi.

(9) Kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine 
eeldab sageli väga konkreetseid eriteadmisi, 
mis jäävad tavapärasest farmaatsiast 
väljapoole ning mis hõlmavad piiripealseid 
valdkondi sellistes muudes sektorites nagu 
biotehnoloogia ja meditsiiniseadmed. Sel 
põhjusel on EMEA-siseselt kohane luua 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, 
mis peaks koostama iga kõrgtehnoloogilise 
ravimi kvaliteedi, ohutuse ja meditsiinilise 
efektiivsuse kohta arvamuse projekti, mille 
lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee. Lisaks 
tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komiteega konsulteerida kõigi selliste 
ravimite hindamise puhul, mis nõuavad 
ameti pädevusse kuuluvate valdkondade 
eriteadmisi.

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite äärmiselt spetsiifilise ja unikaalse iseloomu tõttu moodustatakse 
EMEA-siseselt selles ülimalt innovatiivses ja kiiresti arenevas valdkonnas spetsiifilist 
kvalifikatsiooni või kogemusi omavatest ekspertidest kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komitee. Antud uue üksuse ülesanne peaks olema koostada ravimite kvaliteedi, ohutuse ja 
meditsiinilise efektiivsuse kohta arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee. Lisaks tuleb kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komiteega konsulteerida muude tema pädevusse kuuluvate toodete hindamise küsimustes.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 9 A (uus)
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(9 a) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee peaks nõustama inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alalist komiteed 
küsimuses, kas mingit toodet saab lugeda 
kõrgtehnoloogilise ravimi mõistele 
vastavaks.

Selgitus

Tänu oma spetsiifilistele eriteadmistele kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas peaks 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee aitama inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisel komiteel otsustada, kas mingi toode on kõrgtehnoloogiline ravim.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 14

(14) Põhimõtteliselt peab 
kõrgtehnoloogilistes ravimites sisalduvaid 
inimrakke ja -kudesid omandama vaid 
vabatahtliku ja tasustamata annetamise 
teel. Vabatahtlik ja tasustamata kudede ja 
rakkude annetamine on tegur, mis võib 
kaasa aidata kudede ja rakkude kõrgete 
ohutusnõuete täitmisele ning seega ka 
inimeste tervise kaitse tagamisele.

välja jäetud

Selgitus

Selle põhjenduse võib välja jätta seoses uue  põhjenduse 7 a ja uute artiklite 3 a ning 28 a 
lisamisega.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 16

(16) (16) Kõrgtehnoloogiliste ravimite 
tootmine peab olema kooskõlas heade 
tootmistavade põhimõtetega, mis on 
sätestatud komisjoni 8. oktoobri 2003. aasta 
direktiivis 2003/94/EÜ, millega 
kehtestatakse inimestele mõeldud ravimite 
ning inimestele mõeldud uuritavate ravimite 
hea tootmistava põhimõtted ja suunised. 
Lisaks tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimite 
toomisprotsessi erilise olemuse täpseks 

(16) Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmine 
peab olema kooskõlas heade tootmistavade 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
8. oktoobri 2003. aasta direktiivis 
2003/94/EÜ, millega kehtestatakse 
inimestele mõeldud ravimite ning inimestele 
mõeldud uuritavate ravimite hea tootmistava 
põhimõtted ja suunised, ning mida vajaduse 
korral kohandatakse vastavalt 
kõrgtehnoloogiliste ravimite, eriti 
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kirjeldamiseks koostada kõnealuseid 
ravimeid käsitlevad erisuunised.

koetehnoloogial põhinevate ravimite, 
eripärale. Lisaks tuleks kõrgtehnoloogiliste 
ravimite toomisprotsessi erilise olemuse 
täpseks kirjeldamiseks koostada kõnealuseid 
ravimeid käsitlevad erisuunised.

Selgitus
Olemasolevad direktiiviga 2003/94/EÜ kehtestatud hea tootmistava põhimõtted ei pruugi olla 
täielikult asjakohased kõrgtehnoloogiliste ravimite puhul. Vaja oleks uut, eelkõige 
kõrgtehnoloogilistele ravimitele keskenduvat hea tootmistava põhimõtete direktiivi, mitte 
ainult suunist olemasoleva hea tootmistava kohta.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 24

(24) Teaduse ja tehnika arenguga 
arvestamiseks peab komisjonil olema õigus 
võtta vastu vajalikke muudatusi 
kõrgtehnoloogiliste ravimite müügiloa 
taotluste tehniliste nõuete, ravimi omaduste 
kokkuvõtete, märgistuse ja pakendivahelehe
kohta. 

(24) Teaduse ja tehnika arenguga 
arvestamiseks peab komisjonil olema õigus 
võtta vastu vajalikke muudatusi 
kõrgtehnoloogiliste ravimite müügiloa 
taotluste tehniliste nõuete, ravimi omaduste 
kokkuvõtete, märgistuse ja infolehe kohta. 
Komisjon peaks tagama, et asjakohane 
teave kavandatud meetmete kohta tehakse 
huvitatud pooltele viivitamata 
kättesaadavaks.

Selgitus

Tulevaste määruste  parem ennustatavus on ravimitööstuse jaoks väga oluline, et teha 
uurimis- ja arendustegevuses ning tootmises hästi planeeritud ja kulutasuvaid 
investeeringuid. Seepärast tuleks asjakohane teave  kavandatavate meetmete kohta 
võimalikult kiiresti teatavaks teha.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 25

(25) Tuleks ette näha sätted käesoleva 
määruse rakendamisest teatamise kohta 
pärast kogemuste omandamist, pöörates 
erilist tähelepanu kõrgtehnoloogiliste 
ravimite määratlusele ja määruse 
reguleerimisalale.

(25) Tuleks ette näha sätted käesoleva 
määruse rakendamisest teatamise kohta 
pärast kogemuste omandamist, pöörates 
erilist tähelepanu müügiloa saanud eri liiki 
kõrgtehnoloogilistele ravimitele ja määruse 
(EÜ) 726/2004 6. peatükis ning artiklis 9, 
artikli 14 lõikes 9 ja artikli 70 lõikes 2 
ettenähtud meetmetele.
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Selgitus

Aruanne käesoleva määruse rakendamise kohta peab katma kogu määruse reguleerimisala, 
muuhulgas ergutused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, "kiire" heakskiitmise ning 
kaebuste esitamise.

Muudatusettepanek 10
ARTIKKEL 1 A (uus)

Artikkel 1 a
Kohaldamisalast väljajätmine

Käesolevat määrust ei kohaldata ühegi 
kõrgtehnoloogilise ravimi suhtes, mis 
täielikult valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks kasutamiseks 
ja mis kasutatakse ära haiglas vastavalt 
konkreetsele patsiendile väljastatud 
konkreetse arstiretsepti ettekirjutustele. 

Selgitus

Kui haiglad või muud asutused valmistavad ravimeid kindlakskujunenud protsessi põhjal ning 
suurema arvu haigete ravimiseks kindlakskujunenud meetodite järgi, peaksid nad täitma 
käesoleva määruse sätteid, tagades ravimite kvaliteedi, ohutuse ja meditsiinilise efektiivsuse.
Kui aga haiglad valmistavad kõrgtehnoloogilisi ravimeid uuringuteks või erandkorras 
ühekordseks kasutamiseks, ei tuleks neil tsentraliseeritud loa taotlemise menetlust järgida. 
Kohaldamisalast väljajätmise säte lisatakse käesolevasse määrusesse kooskõla tagamiseks 
artikli 28 lõikega 1.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D ESIMENE A TAANE (uus)

– selle rakuline või koeline osa sisaldab 
elujõulisi rakke või kudesid; või 

Selgitus

Käesoleva määruse tähenduses on kõrgtehnoloogilise ravimi määratlemisel kõige olulisem 
kriteerium selle rakulise või koelise osa elujõulisus. Patsientide ohutuse ja ravimi kõrgete 
hindamisstandardite huvides tuleks elujõulisi rakke või kudesid sisaldav kombineeritud ravim  
alati lugeda kõrgtehnoloogiliseks ravimiks.
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Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D TEINE TAANE

– selle rakulisel või koelisel osal peab kehale 
olema toime, mida ei saa käsitada osutatud 
seadmete lisatoimena.

– selle mitteelujõulisi rakke või kudesid 
sisaldaval rakulisel või koelisel osal peab 
kehale olema toime, mida saab pidada
osutatud seadmete toimest olulisemaks.

Selgitus

Kombineeritud toodet, mis sisaldab mitteelujõulisi rakke või kudesid, millel on kehale toime, 
mida loetakse asjaomase toote seadmeosa toimimise seisukohalt esmatähtsaks, tuleb alati 
lugeda kõrgtehnoloogiliseks ravimiks. 

Muudatusettepanek 13
ARTIKKEL 3 A (uus)

Artikkel 3 a
Inimkeha kaubaks muutmise keeld

Kui kõrgtehnoloogiline ravim sisaldab 
inimrakke- või kudesid, viiakse kõik loa 
väljastamise menetluse etapid läbi 
kooskõlas inimese keha või kehaosade kui 
selliste kaubaks muutmise keelamise 
põhimõttega. Sel eesmärgil ja käesoleva 
määruse tähenduses tagavad liikmesriigid, 
et:
– inimkudede ja -rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning toimub 
annetaja vabal tahtel ilma tasuta, välja
arvatud kulude katmine; ja
– rakke ja kudesid hangitakse 
mittetulunduslikul põhimõttel.

Selgitus

Biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng ei või kahjustada põhiõiguste kaitset. Need 
õigused, sealhulgas õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo konventsiooni ja 
põhiõiguste hartaga. Vastavaid nõudeid saab jõustada üksnes juhul, kui neid loa väljastamise 
protsessi kõigil etappidel hoolikalt järgitakse. Seetõttu peab Euroopa Ravimiamet antud 
konkreetset kohustust täitma. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama kudede või 
rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende hankimise mittetulunduslikul 
põhimõttel.
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Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL 3 B (uus)

Artikkel 3 b
Inimese geneetilist identiteeti muutvate 

ravimite keelustamine
Lube ei väljastata inimeste algset geneetilist 
identiteeti muutvatele ravimitele.

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohi käesoleva määruse kohaselt lube väljastada.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 4 LÕIGE 3

3. Komisjon koostab üksikasjalikud 
erisuunised kõrgtehnoloogilistele ravimite 
heade kliiniliste tavade kohta.

3. Komisjon koostab üksikasjalikud 
erisuunised kliinilistele uuringutele loa 
andmise menetluste ja kõrgtehnoloogiliste
ravimite ning eelkõige koetehnoloogial 
põhinevate ravimite heade kliiniliste tavade 
kohta.

Selgitus

See muudatusettepanek tunnistab, et eelkõige on vaja need välja töötada koetehnoloogial 
põhinevate ravimite jaoks, mille kohta hetkel ei eksisteeri õigusakte ega järelikult ka 
suuniseid, ning mitte ainult hea kliinilise tava kohta, vaid ka seoses kliinilistele uuringutele 
loa andmisega.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 9 LÕIGE 3

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee poolt lõike 1 alusel antud nõuanne
edastatakse inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalise komitee esimehele 
õigeaegselt, et oleks võimalik tagada 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 6 lõikes 3 

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee poolt lõike 1 alusel antud arvamuse 
projekt edastatakse inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alalise komitee 
esimehele õigeaegselt, et oleks võimalik 
tagada määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 6 
lõikes 3 või artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
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sätestatud tähtajast kinnipidamine. tähtajast kinnipidamine.

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite äärmiselt spetsiifilise ja unikaalse iseloomu tõttu moodustatakse 
EMEA-siseselt selles ülimalt innovatiivses ja kiiresti arenevas valdkonnas spetsiifilist 
kvalifikatsiooni või kogemusi omavatest ekspertidest uus kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee. Antud uue üksuse ülesanne peaks olema koostada ravimite kvaliteedi, ohutuse ja 
meditsiinilise efektiivsuse kohta arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee. Arvamuse projekt tuleb esitada õigeaegselt, et oleks 
võimalik kinni pidada ka määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 9 lõikes 2 kehtestatud tähtajast.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 9 LÕIGE 4

4. Kui inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 5 lõigete 2 ja 3 alusel koostatud 
teaduslik arvamus kõrgtehnoloogilise ravimi 
kohta ei ühti kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee nõuandega, lisab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite alaline 
komitee oma arvamusele kõnealuste 
erinevuste teaduslike aluste üksikasjaliku 
selgituse.

4. Kui inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 5 lõigete 2 ja 3 alusel koostatud 
teaduslik arvamus kõrgtehnoloogilise ravimi 
kohta ei ühti kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee arvamuse projektiga, 
lisab inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alaline komitee oma arvamusele kõnealuste 
erinevuste teaduslike aluste üksikasjaliku 
selgituse.

Selgitus

Vt artikli 9 lõike 3 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 10 LÕIGE 1

1. Kombineeritud kõrgtehnoloogiliste 
ravimite puhul annab amet hinnangu kogu 
tootele, sealhulgas ka ravimi koostisesse 
kuuluva(te)le mis tahes 
meditsiiniseadme(te)le või mis tahes 
aktiivse(te)le siirdatava(te)le 
meditsiiniseadme(te)le.

1. Kombineeritud kõrgtehnoloogiliste 
ravimite puhul annab amet lõpliku hinnangu 
kogu tootele, sealhulgas ka ravimi 
koostisesse kuuluva(te)le mis tahes 
meditsiiniseadme(te)le või mis tahes 
aktiivse(te)le siirdatava(te)le 
meditsiiniseadme(te)le.

Selgitus

Vastavalt lõikele 2 peab kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi koostisse kuuluvale 
meditsiiniseadmele või aktiivsele siirdatavale meditsiiniseadmele andma hinnangu teavitatud 
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asutus, et saaks ära kasutada selle laialdasi erialateadmisi. Amet peab läbi viima lõpliku 
hindamise ja lisama kombineeritud toote kohta antavale lõplikule arvamusele teavitatud 
asutuse hinnangu.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 10 LÕIGE 2

2. Kui teavitatud asutus on vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ või direktiivile 
90/385/EMÜ andnud hinnangu 
kombineeritud ravimi koostisesse kuuluva 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme kohta, võtab amet 
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

2. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi 
turustamisloa taotluse juurde kuulub
vastavalt direktiivile 93/42/EMÜ või 
direktiivile 90/385/EMÜ teavitatud asutuse 
hinnang kombineeritud ravimi koostisesse 
kuuluva meditsiiniseadme või aktiivse 
siirdatava meditsiiniseadme kohta. Amet 
lisab teavitatud asutuse poolt tehtud 
hindamise tulemused kõnealusele ravimile 
antavasse hinnangusse. 

Selgitus

Meditsiiniseadmete või aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete hindamise alal teavitatud 
asutustes omandatud suurte kogemuste ja asjatundlikkuse jätkuva kasutamise tagamiseks 
peaksid teavitatud asutused hindama kombineeritud kõrgtehnoloogiliste ravimite osaks 
olevaid meditsiiniseadmeid või aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Amet  peaks võtma 
need hinnangud lõike 1 kohaselt koostatavasse kombineeritud toote lõplikku 
hindamisaruandesse.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 14 LÕIGE 2

2. Pakendivahelehes esitatud teave 
peegeldab toote sihtgrupi patsientidega 
konsulteerimisel saadud tulemusi selle 
tagamiseks, et pakendivaheleht oleks 
loetav, selge ja kergesti kasutatav.

2. Kui arstid üksnes manustavad 
patsientidele ravimeid, saab infolehena 
kasutada direktiivi 2001/83/EÜ artikli 11 
kohast ravimi omaduste kokkuvõtet.

Selgitus
Kuna enamik kõrgtehnoloogilistest ravimitest ei jõua patsientide kätte, vaid arstid 
manustavad neid otse, tuleb patsientidele veel enne lähteaine eemaldamist anda teavet ravi 
kohta, eriti autoloogsete ravimite puhul. Seetõttu tuleks lisada võimalus kasutada ravimi 
omaduste kokkuvõtet infolehena.

Kuna pakend ei jõua patsientide kätte, võiks patsientide sihtrühmaga konsulteerimise 
vajaduse välja jätta.



PE 371.930v02-00 14/25 AD\619879ET.doc

ET

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 15 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Eriti murettekitavates olukordades võib
komisjon ameti soovitusel nõuda osana 
müügiloa andmise tingimustest ka 
riskijuhtimise sellise süsteemi rakendamist, 
mis on välja töötatud kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetoditega seotud ohtude 
kindlakstegemiseks, vältimiseks ja 
vähendamiseks, sealhulgas ka nende 
tegevuste ja sekkumiste tõhususe 
hindamiseks või nõuda, et müügiloa omanik 
teostaks müügiloa andmise järgsed 
eriuuringud ja esitaks need ametile 
läbivaatamiseks.

2. Eriti murettekitavates olukordades nõuab
komisjon ameti soovitusel osana müügiloa 
andmise tingimustest ka riskijuhtimise 
sellise süsteemi rakendamist, mis on välja 
töötatud kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega 
seotud ohtude kindlakstegemiseks, 
vältimiseks ja vähendamiseks, sealhulgas ka 
nende tegevuste ja sekkumiste tõhususe 
hindamiseks või nõuda, et müügiloa omanik 
teostaks müügiloa andmise järgsed 
eriuuringud ja esitaks need ametile 
läbivaatamiseks.

Selgitus

Riskijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse tagamiseks peaks komisjonil olema kohustus nõuda 
murettekitavatel juhtudel vajalike meetmete rakendamist.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 15 LÕIGE 4

4. Amet koostab lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamiseks üksikasjalikud suunised.

4. Amet koostab lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamiseks üksikasjalikud suunised. 
Need tuginevad eeskirju käsitleva koostöö 
ja müügiloa valdajaga peetava dialoogi 
põhimõtetele.

Selgitus

Loa väljastamise järgse riskijuhtimise jaoks suuniste väljatöötamisel tuleks antud valdkonnas 
piiratult leiduva asjatundlikkuse ühtekoondamiseks rakendada eeskirju käsitleva koostöö ja 
müügiloa valdajaga peetava dialoogi põhimõtteid.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 8 
lõikest 1 kohaldatakse 90%-list vähendamist 
ametile makstava tasu suhtes mis tahes 
lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 8 
lõikest 1 kohaldatakse VKEdele 95%-list ja 
teistele taotlejatele 80%-list vähendamist 
ametile makstava tasu suhtes mis tahes 
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57 lõike 1 punktis n osutatud nõuande puhul 
seoses kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
57 lõike 1 punktis n osutatud nõuande puhul 
seoses kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

Selgitus

Käesoleva määrusega tahetakse toetada kõrgtehnoloogiliste ravimite väljatöötamist VKEde 
poolt. Selleks tuleb kehtestada VKEde jaoks teaduslikule nõustamisele spetsiaalne 
hinnaaland. VKEdel endil katta tulev 5% tasu põhimäärast on sümboolne summa, mille mõte 
seisneb süsteemi mis tahes kuritarvituste vältimises. Kõigi ettevõtete suhtes rakendatakse 
nende suurusest sõltumata 70% suurust hinnaalandit, et toetada neid taotlejaid, kes ei kuulu 
VKEde hulka, ja tagada kogu antud sektori konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 18 LÕIGE 1

1. Kõik rakkudel või kudedel põhinevaid 
tooteid arendavad taotlejad võivad ametilt 
nõuda teaduslikel alustel tuginevat 
teaduslikku soovitust, kas kõnealune toode 
kuulub kõrgtehnoloogiliste ravimite hulka.
Amet edastab kõnealuse soovituse pärast 
komisjoniga konsulteerimist.

1. Kõik rakkudel või kudedel põhinevaid 
tooteid arendavad taotlejad võivad ametilt 
nõuda teaduslikel alustel tuginevat 
teaduslikku soovitust, kas kõnealune toode 
kuulub kõrgtehnoloogiliste ravimite hulka.
Amet edastab kõnealuse soovituse pärast 
komisjoniga ja kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komiteega konsulteerimist 60 
päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Selgitus

Kavandatava muudatusettepanekuga tahetakse anda taotlejale aegsasti selgust asjaomase 
toote liigitamise küsimuses, hõlbustades sellega äriplaanide koostamist ja toote 
edasiarendamist.

Muudatusettepanek 25
ARTIKKEL 19 A (uus)

Artikkel 19 a
Väikeste ja keskmise suurusega 

biotehnoloogiaettevõtete stiimulid
1. Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootjad, 
kelle juures töötab kuni 500 inimest ja kelle 
käive ei ületa 100 miljonit eurot või kelle 
bilansimaht ei ületa 70 miljonit eurot, 
vastavad kõikide väikestele ja keskmise 
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suurusega ettevõtetele antavate stiimulite 
saamise tingimustele vastavalt komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovitusele 2003/361/EÜ 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtete kohta1.
2. Sama kehtib ettevõtte puhul, millest 
teised ettevõtted on huvitatud kuni 50% 
ulatuses ja mis investeerib üle 15% oma 
aastakäibest teadus- ja arendustegevusse.
_________________ 
1 L 124, 20.5.2003, lk 36.

Selgitus
Paljudel uutel biotehnoloogiafirmadel on raske täita VKEde kriteeriumeid. Üheks põhjuseks 
on see, et patent- või platvormtehnoloogia ost või müük võib tekitada suure ühekordse käibe, 
mis ületab praeguseid kitsendusi. Teiseks põhjuseks on see, et paljud ettevõtted ei täida 
kehtivaid sõltumatuse kriteeriume (huvid alla 25%), kuna nad rajavad liite teiste ettevõtetega.
Nendel probleemidel on tõenäoliselt kõige suurem tähtsus biotehnoloogiaettevõtete jaoks.
Nimetatud ettevõtetel peaksid sellest hoolimata olema soodsamad rahalised tingimused.

Muudatusettepanek 26
ARTIKKEL 19 B (uus)

Artikkel 19 b
Müügiloa tasu vähendamine

1. Müügiloa taotluse teenustasu 
vähendatakse 50% võrra, kui taotleja 
suudab tõestada, et tal on eriline avalik 
huvi ühenduses kõrgtehnoloogiliste 
ravimite suhtes või kui sellise toote müügist 
loodetav investeeringutulu on väike.
2. Esimest lõiget kohaldab amet müügiloa 
andmise järgse tegevuse teenustasude 
suhtes esimesel aastal pärast ravimile 
müügiloa andmist.
3. Amet kohaldab esimest lõiget müügiloa 
andmise järgse tegevuse suhtes tähtajatult 
ka väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete puhul või nende ettevõtete puhul, 
kus töötab üle 500 inimese ja mille käive ei 
ületa 100 miljonit eurot või mille 
bilansimaht ei ületa 70 miljonit eurot.
4. Ettevõtte puhul, millest teised ettevõtted 
on huvitatud kuni 50% ulatuses ja mis 
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investeerib üle 15% oma aastakäibest 
teadus- ja arendustegevusse, kohaldab 
amet samuti esimest lõiget müügiloa 
andmise järgse tegevuse suhtes tähtajatult.

Selgitus

Müügilubade taotlemise teenustasu vähendamised on vajalikud üldsuse huve teenivate 
kõrgtehnoloogiliste ravimite korral, nt harva kasutatavad ravimid, või kui taotleja on VKE.
Tsentraliseeritud menetlus on nende toodete ja ettevõtete jaoks suureks halduskoormuseks, 
mida tuleks vähendatud teenustasude abil kergendada. Ettenähtud kulude vähendamised on 
vajalikud ka autoloogsete kõrgtehnoloogiliste ravimite puhul ja kavandatud kasutusega 
ravimite puhul, kuna neid saab viia turule piiratud koguses.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C

(c) neli komisjoni poolt avaliku 
osalemiskutse põhjal määratud liiget, kellest 
kaks esindavad kirurge ja kaks esindavad 
patsientide ühinguid.

c) kaks komisjoni poolt avaliku 
osalemiskutse põhjal ja pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist määratud 
liiget ja kaks asendusliiget, kes esindavad 
arste;

Selgitus

Kõigi kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega seonduda võivate meditsiinivaldkondade katmiseks 
peaksid kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitees olema esindatud laiema profiiliga 
meditsiinala asjatundjad, s.t arstid. Sellele lisaks tahaksime asendusliikmete määramisega 
tagada asjaomaste rühmade alalise esindatuse. Nimetatud liikmed ja nende asendusliikmed 
tuleks määrata Euroopa Parlamendiga konsulteerides.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

c a) kaks komisjoni poolt avaliku 
osalemiskutse põhjal ja pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist määratud 
liiget ja kaks asendusliiget, kes esindavad 
patsientide ühinguid.

Selgitus

Tahaksime asendusliikmete määramisega tagada asjaomaste rühmade alalise esindatuse.
Nimetatud liikmed ja nende asendusliikmed tuleks määrata Euroopa Parlamendiga 
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konsulteerides.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 21 LÕIGE 2

2. Kõikide kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee liikmete valimisel arvestatakse 
nende teaduslikku kvalifikatsiooni ja 
kogemusi kõrgtehnoloogiliste ravimite 
vallas. Lõike 1 kohaldamisel teevad 
liikmesriigid ameti tegevdirektori juhtimisel 
koostööd, et tagada kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee selline lõplik 
koosseis, mis asjakohaselt ja tasakaalustatud 
viisil hõlmab kõiki kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetoditega seotud olulisi 
teadusvaldkondi, sealhulgas 
meditsiiniseadmed, koetehnoloogia, 
geeniteraapia, rakuteraapia, biotehnoloogia, 
ravimiohutuse järelevalve, riski juhtimine ja 
eetika.

2. Kõikide kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee liikmete ja asendusliikmete
valimisel arvestatakse nende teaduslikku 
kvalifikatsiooni ja kogemusi 
kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas. Lõike 1 
punkti b kohaldamisel teevad liikmesriigid 
ameti tegevdirektori juhtimisel koostööd, et 
tagada kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee selline lõplik koosseis, mis 
asjakohaselt ja tasakaalustatud viisil hõlmab 
kõiki kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega 
seotud olulisi teadusvaldkondi, sealhulgas 
meditsiiniseadmed, koetehnoloogia, 
geeniteraapia, rakuteraapia, biotehnoloogia, 
ravimiohutuse järelevalve, riski juhtimine ja 
eetika.

Selgitus

Lõikes 1 lisatud kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee asendusliikmed peavad vastama 
komitee liikmetega võrdsetele nõuetele teadusliku kvalifikatsiooni või kõrgtehnoloogiliste 
ravimite vallas omandatud kogemuste osas.  

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 23 PUNKT A

(a) nõustada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalist komiteed kõikide
kõrgtehnoloogiliste ravimite arendamise 
käigus tekkinud andmete osas ravimi 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe arvamuse 
kujundamisel

a) koostada kõrgtehnoloogilise ravimi
kvaliteeti, ohutust ja tõhusust käsitleva 
arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alaline komitee. See arvamuse projekt 
edastatakse heakskiidu saamiseks 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisele komiteele. Kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee nõustab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalist komiteed kõigi vastava ravimi 
arendamise käigus tekkinud andmete osas.
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Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks koosnema liikmesriikide võimalikult headest 
ekspertidest. Nende eriteadmised peaksid seepärast olema inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalise komitee poolt edastatud igasuguse toote arvamuse aluseks.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 23 PUNKT A A (uus)

a a) nõustada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalist komiteed muudatuste 
küsimuses, mis on sätestatud artikli 4 lõikes 
2 ning artiklites 8, 19 ja 24; 

Selgitus

Kuna kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine nõuab tihti eriteadmisi, luuakse 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee.  Seega on loogiline, et lisade või teiste tehniliste 
nõudmiste muutmisel komiteemenetluse abil on erikomiteel nõuandev roll. 

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 23 PUNKT E A (UUS)

e a) anda nõu artiklis 17 osutatud 
teaduslike nõuannete menetluse kohta;

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks koosnema liikmesriikide võimalikult headest 
ekspertidest. Seepärast tuleks nende eriteadmised panna paika seoses kõrgtehnoloogilise 
ravimiga esitatud nõuande puhul.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 23 PUNKT E B (UUS)

e a) anda nõu artiklis 18 osutatud ravimi 
liigitamise osas;

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks koosnema liikmesriikide võimalikult headest 
ekspertidest. Seepärast tuleks nende eriteadmised panna paika seoses kõrgtehnoloogilise 
ravimi liigitamisega esitatud nõu puhul.



PE 371.930v02-00 20/25 AD\619879ET.doc

ET

Muudatusettepanek 34
ARTIKKEL 24

Komisjon muudab artikli 26 lõikes 2 
osutatud korras I−IV lisa, et kohandada neid 
teaduse ja tehnika arenguga.

Komisjon muudab artikli 26 lõikes 2 
osutatud korras II−IV lisa, et kohandada 
neid teaduse ja tehnika arenguga.

Selgitus

I lisas sisaldub oluline ja põhjapanev mõiste. Seepärast ei tohiks seda komiteemenetluse teel 
muuta. Kui teaduse arengu tõttu on muudatuste tegemine vajalik, tuleb rakendada 
kaasotsustamismenetlust, kaasates sellesse täiel määral Euroopa Parlamendi.

Muudatusettepanek 35
ARTIKKEL 25

Viie aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon käesoleva 
määruse kohaldamist käsitleva üldaruande, 
mis sisaldab põhjalikku teavet käesoleva 
määruse kohaselt müügiloa saanud 
kõrgtehnoloogiliste ravimite eri tüüpide 
kohta.

Viie aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon käesoleva 
määruse kohaldamist käsitleva üldaruande, 
mis sisaldab põhjalikku teavet käesoleva 
määruse kohaselt müügiloa saanud 
kõrgtehnoloogiliste ravimite eri tüüpide 
kohta ning käesoleva määruse peatükis 6 ja 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 9, artikli 
14 lõikes 9 ja artikli 70 lõikes 2 sätestatud 
meetmete kasutamise ja mõju kohta.

Selle aruande põhjal võib komisjon esitada 
muudatusettepanekuid käesoleva määruse 
ja määruse (EÜ) 726/2004 kohta. 

Selgitus

Aruanne käesoleva määruse rakendamise kohta peab katma kogu määruse reguleerimisala, 
muuhulgas ergutused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, "kiire" heakskiitmise ning 
kaebuste esitamise. Antud aruande põhjal peab komisjon ümber hindama praegused sätted 
ning tegema muudatusettepanekuid nende parandamiseks, samuti selleks, et ühtlustada 
praegu EMEAs kasutatavad sätted ja menetlused.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 26 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Komisjon tagab, et asjakohane teave 
kavandatud meetmete kohta tehakse 
huvitatud pooltele õigeaegselt 
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kättesaadavaks.

Selgitus

See on vajalik  tagamaks, et tööstus ja teised huvirühmad kaasataks kohe alguses nii teiseste 
õigusaktide kui ka tegevussuundade väljatöötamisse. See mõiste on juba lisatud ühenduse 
õigusakti (vt 21. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta artikli 15 
lõiget 5).

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 27 PUNKT 2

Artikkel 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 726/2004)

„1 a. [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr[…] (kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid .

“1 a. [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr […] (kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, v.a autoloogse 
või kavandatud kasutusega 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mida 
valmistatakse ja turustatakse vaid ühes 
liikmesriigis ning mille puhul nimetatud 
liikmesriik on alternatiivina ette näinud 
siseriikliku müügiloa andmise menetluse 
viieks aastaks müügiloa siseriiklikul 
tasandil andmise menetluse järel. Hiljem 
on vaja taotleda loa pikendamist 
tsentraliseeritud menetluse käigus, mille 
tulemusena muutub siseriiklik müügiluba 
pärast pikendamist tsentraliseeritud 
müügiloaks.

Selgitus

Paljude VKEde, kes tahavad turustada oma toodet üksnes ühes liikmesriigis, turule 
sisenemise hõlbustamiseks tuleks võimaldada siseriiklikul tasandil turustatud ravimite 
müügiloa taotlemist siseriiklikul tasandil.
Nimetatud siseriikliku müügiloa kehtivus peaks olema viis aastat.
Viieaastast perioodi saab pikendada tsentraliseeritud müügiloa andmise abil.

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 28 PUNKT 1

Artikli 3 lõige 7 (direktiiv 2001/83/EÜ)

"7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 

"7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
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ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile.

ravimeid käsitlev määrus)] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis täielikult 
valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks kasutamiseks 
ja kasutatakse ära haiglas vastavalt 
konkreetsele patsiendile väljastatud 
konkreetse arstiretsepti ettekirjutustele.

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata 
kõrgtehnoloogiliste ravimite suhtes.

Selgitus

Direktiiviga 2001/83/EÜ lubatud erandite kohaselt võivad apteegid valmistada arstiretsepti 
järgi ravimeid, ilma et neil tuleks ravimite alaseid õigusakte täita. Sama erandiga 
võimaldatakse ka haiglaapteekidel kindlakskujunenud viisil ja standardsete meetodite alusel 
koetehnoloogial põhinevaid ravimeid toota. Seepärast on käesolev muudatusettepanek oluline 
selle tagamiseks, et käesoleva määruse kohaldamisalast jääksid välja ainult ühekordselt 
valmistatavad ravimid.

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 28 PUNKT 2

Artikli 4 lõige 5 (direktiiv 2001/83/EÜ)

“5. Käesoleva direktiivi ega ühegi 
käesolevas direktiivis viidatud määrusega ei 
takistata riikide õigusaktide kohaldamist, 
millega keelustatakse või piiratakse mis 
tahes konkreetset tüüpi inimraku või loomse 
raku kasutamist või sellistel rakkudel 
põhinevate ravimite müüki, tarnimist või 
kasutamist. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni asjaomastest riikide 
õigusaktidest.”

“5. Käesoleva direktiivi ega ühegi 
käesolevas direktiivis viidatud määrusega ei 
takistata riikide õigusaktide kohaldamist, 
millega keelustatakse või piiratakse mis 
tahes konkreetset tüüpi inimraku või loomse 
raku kasutamist või sellistel rakkudel 
põhinevate ravimite müüki, tarnimist või 
kasutamist eetilistel kaalutlustel.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
asjaomastest riikide õigusaktidest. Komisjon 
avaldab tulemused avalikus registris.”

Selgitus

Liikmesriigid peaksid säilitama õigused keelustada või lubada tooteid eetilistel kaalutlustel, 
kajastades nimetatud liikmesriigi seisukohti. Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni 
läbipaistval viisil sellest, milliseid tooteid lubatakse turustada eesmärgiga lubada tootjatel 
konsulteerida usaldusväärse nimekirja osas.

Muudatusettepanek 40
ARTIKKEL 29
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1. Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis olid 
käesoleva määruse jõustumise hetkel 
ühenduse turul kas kooskõlas siseriiklike või 
ühenduse õigusaktidega, peavad vastama 
käesoleva määruse nõuetele hiljemalt kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

1. Kõrgtehnoloogiliste ravimite puhul, v.a 
koetehnoloogial põhinevad ravimid, mis 
olid käesoleva määruse jõustumise hetkel 
ühenduse turul kas kooskõlas siseriiklike või 
ühenduse õigusaktidega, esitatakse 
müügiloa taotlus hiljemalt viie aasta
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist..

2. Koetehnoloogial põhinevate ravimite 
puhul, mis olid käesoleva määruse 
jõustumise hetkel seaduslikult ühenduse 
turul kas kooskõlas siseriiklike või 
ühenduse õigusaktidega, esitatakse 
müügiloa taotlus hiljemalt viie aasta 
jooksul pärast artiklis 8 osutatud tehniliste 
nõuete jõustumist.

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 3 
lõikest 1 ei pea ametile lõikes 1 nimetatud
kõrgtehnoloogiliste ravimite müügiloa 
taotluste esitamise eest maksma teenustasu.

3. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 3 
lõikest 1 ei pea ametile lõikes 1 nimetatud 
kõrgtehnoloogiliste ravimite müügiloa 
taotluste esitamise eest maksma teenustasu.

Selgitus
Kavandatav kaheaastane üleminekuperiood on liiga lühike, kuna üksnes kliiniliste uuringute 
kestus ületab paljudel juhtudel ettenähtud ajavahemiku.
Peale selle peaks taotleja vastutama üksnes taotluse esitamise tähtaja eest ja mitte 
ametist/siseriiklikest pädevatest asutustest tingitud viivituste eest ega hindamisetapil tekkinud 
probleemide eest. Vastasel juhul jääksid patsiendid ilma oma uutest olulistest ravimitest.

Muudatusettepanek 41
ARTIKKEL 30

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [3 
kuud pärast jõustumist]

2. Käesolevat määrust kohaldatakse *, v.a 
koetehnoloogial põhinevate ravimite 
suhtes.

3. Koetehnoloogial põhinevate ravimite 
suhtes kohaldatakse käesolevat määrust 
alates artiklites 4, 5 ja 8 osutatud kõikide 
nõuete jõustumise päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja
vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

4. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
___________

* 3 kuud pärast käesoleva direktiivi 
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jõustumist

Selgitus

Arvesse tuleb võtta määruste ja direktiivide kohaldamiseks vajalikke erinevaid tähtaegu.
Ettepanekus tunnistatakse, et praegusel kujul ei saa ravimisüsteemi kohaldada 
koetehnoloogial põhinevate ravimite suhtes. Seetõttu on oluline, et määrust kohaldatakse 
üksnes siis, kui kohaldatakse ka kõiki sellega muudetud direktiive.
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