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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pažangioji terapija yra gydymas novatoriškais vaistiniais preparatais, kurių pagrindą sudaro 
genai (genų terapija), ląstelės (ląstelių terapija) ar audiniai (audinių inžinerija). Šios 
pažangiosios terapijos dėka išgydomos tokios ligos ir sužeidimai kaip vėžys, Parkinsono liga, 
odos nudegimai ar rimti kremzlių pažeidimai, ir tikimasi, kad ši terapija pastebimai pakeis 
medicininę praktiką. 

Šiuo metu pažangiosios terapijos plėtrą stabdo nesuderinti ES teisės aktai. Bendrijos lygmeniu 
nėra sureglamentuoti audinių inžinerijos būdu gauti preparatai, ir dėl to skiriasi nacionaliniai 
teisės aktai bei leidimų šiems preparatams išdavimas.  Tai sudaro kliūtis vidaus rinkai ir daro 
neigiamą poveikį ES novatoriškiems pajėgumams bei konkurencingumui. 

Šiuo siūlomu reglamentu ketinama užpildyti reguliavimo spragas, reglamentuojant visus 
pažangiosios terapijos preparatus vienoje bendroje teisinėje sistemoje. Reglamentas remiasi 
jau galiojančiais teisės aktais (ypač Direktyva 2001/83/EB dėl vaistinių preparatų ir 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą), ir todėl turi būti 
aiškinamas atsižvelgiant į juos.

Pagrindinės Komisijos pasiūlymo dalys:
• Centralizuota leidimų prekiauti išdavimo tvarka, kad būtų galima pasinaudoti Europos 

lygmeniu sukaupta patirtimi ir galimybe tiesiogiai patekti į ES rinką;Europos vaistų 
agentūroje (EMEA) veikiantis naujas įvairialypis ekspertų komitetas (Pažangiosios 
terapijos komitetas), kurio tikslas – įvertinti pažangiosios terapijos preparatus ir sekti 
mokslinius atradimus šioje srityje; 

• Tam tikroms šių preparatų savybėms pritaikyti techniniai reikalavimai;
• Sugriežtinti reikalavimai rizikos valdymui ir atsekamumui; Nedaug kainuojančių, 

aukštos kokybės EMEA suteikiamų mokslinių konsultacijų sistema;
• Specialios iniciatyvos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Referentė teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą. Audinių inžinerija yra besivystantis 
biotechnologijos sektorius, sąveikaujantis su medicina, ląsteline ir molekuline biologija, 
medžiagų mokslu ir inžinerija. Kuriant preparatus, kurie yra skirti pakeisti, pataisyti ar 
regeneruoti žmogaus audinius, nebetrūks organų, ir kiekvienais metais bus išgelbėti 
tūkstančiai žmonių Europoje. Todėl referentė džiaugiasi kuriama tvirta ir išsamia reguliavimo 
sistema, kuri suteiks suderintas galimybes šiam sektoriui patekti į rinką ir tuo pačiu metu 
skatins konkurencingumą bei užtikrins aukštą sveikatos apsaugos lygį.

Referentė norėtų pabrėžti tai, kad sąvokos turėtų būti pakankamai tikslios ir užtikrinti teisėtų 
lūkesčių įgyvendinimą, tačiau tuo pačiu metu pakankamai lanksčios, kad nebūtų atsiliekama 
nuo mokslo ir technologijų raidos. Tokios pačios pusiausvyros reikėtų siekti ir nustatant 
leidimų prekiauti išdavimo tvarką. Referentė pritaria visiškai centralizuotos leidimų išdavimo 
tvarkos sukūrimui, kad būtų galima pasinaudoti sukauptomis žiniomis, tačiau taip pat 
pabrėžia, kad reikia palengvinti reguliavimo naštą, kuri gali būti užkrauta, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, įvedus tokią tvarką.

Kadangi tam tikrų pažangiosios terapijos preparatų pagrindas yra žmogaus ląstelės, dėl jų gali 
iškilti svarbių etikos problemų. Šiuo metu sprendimai dėl bet kokių rūšių ląstelių, įskaitant 
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embrionines kamienines ląsteles, priimami nacionaliniu lygmeniu. Šiame pasiūlyme šis 
principas išlaikomas, o tai reiškia, kad sprendimai dėl preparatų, kurių pagrindas – bet kokios 
konkrečios žmogaus ar gyvūno ląstelės, kūrimo, panaudojimo ir (arba) pardavimo ir toliau 
priimami nacionaliniu lygmeniu. Tai visiškai atitinka Direktyvą, nustatančią žmogaus audinių 
ir ląstelių kokybės ir saugos standartus (Direktyva 2004/23/EB).

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai turėtų būti reglamentuojami tiek, 
kiek juos ketinama pateikti į valstybių narių 
rinkas ir kiek jie paruošiami pramoniniu 
būdu arba pagaminami taikant pramoninį 
gamybos būdą apimantį metodą, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/83/EB 2 
straipsnio 1 dalyje. Todėl pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurie 
visiškai paruošiami ir naudojami ligoninėje, 
kaip paskirta konkrečiam pacientui receptą, 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas.

(5) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai turėtų būti reglamentuojami tiek, 
kiek juos ketinama pateikti į valstybių narių 
rinkas ir kiek jie paruošiami pramoniniu 
būdu arba pagaminami taikant pramoninį 
gamybos būdą apimantį metodą, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/83/EB 2 
straipsnio 1 dalyje. Todėl pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurie 
visiškai paruošiami ligoninėje 
individualiam vartojimui specialaus, 
nestandartizuoto ir nepatentuoto proceso 
metu ir naudojami ligoninėje, siekiant 
laikytis konkrečiam pacientui paskirto
individualaus recepto, šis reglamentas 
neturėtų būti taikomas.

Pagrindimas

Kai ligoninės ir kitos įstaigos ruošia preparatus nusistovėjusia tvarka siekdamos pagerinti 
pacientų įprastinį gydymą, jos turi laikytis direktyvos nuostatų. Tačiau kai ligoninės ruošia 
pažangiajai terapijai reikalingus preparatus mokslinių tyrimų tikslais arba skirtus išimtiniam, 
individualiam vartojimui, jos neturi laikytis centralizuotos leidimų išdavimo tvarkos.

Pakeitimas 2
7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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(7b) 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su pažangios 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo1 draudžiami genų terapijos 
tyrimai, dėl kurių pakinta subjekto 
embrioninių ląstelių genetinis identitetas.
1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/44/EB dėl 
biotechnologijos naujovių teisinės 
apsaugos2 žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą keičiantys procesai 
nelaikomi patentuotinais. Siekiant teisinio 
nuoseklumo, šiuo reglamentu turėtų būti 
uždrausta suteikti leidimus preparatams, 
kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą.
_____________ 
1 L 121, 2001 5 1, p. 34.
2 L 213, 1998 7 30, p. 13.

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti priskirti Direktyvoje 2001/20/EB numatytiems klinikiniams tyrimams arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas.

Pakeitimas 3
7C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7c) Šiuo reglamentu turėtų būti uždrausti 
visi preparatai, gauti iš žmogaus ar gyvūnų 
hibridų arba chimerų, arba turintys 
audinių arba ląstelių, kilusių arba išvestų iš 
žmogaus ar gyvūnų hibridų arba chimerų.
Ši nuostata turėtų apimti somatinių gyvūnų 
ląstelių arba audinių transplantaciją į 
žmogaus kūną gydymo tikslais, jei tai 
neturi įtakos embrioninėms ląstelėms.

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose, būtina 
gerbti žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę bei žmogaus orumą. Kuriant žmogaus ir 
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gyvūnų hibridus ir chimeras kyla pavojus žmogaus neliečiamybei, taip pat pažeidžiamas 
žmogaus orumas. Dėl šios priežasties pagal šį reglamentą neturėtų būti suteiktas leidimas 
preparatams, į kurių sudėtį įeina žmogaus ir gyvūno hibridas arba chimeros, arba kurie yra 
kilę iš žmogaus ir gyvūno hibrido arba chimerų. Ksenotransplantacija (transplantacija iš kitų 
rūšių hibridų) gydymo tikslais neturėtų būti draudžiama, jei tik ji neturi įtakos embrioninėms 
ląstelėms.

Pakeitimas 4
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Vertinant pažangiosios terapijos 
vaistinius preparatus dažnai reikia labai 
specifinės patirties, kuri peržengia tradicinės 
vaistų srities ribas ir apima gretimas kitų 
sektorių sritis, tokias kaip biotechnologijos ir 
medicinos prietaisai. Dėl šios priežasties 
tikslinga agentūroje sukurti Pažangiosios 
terapijos komitetą, su kuriuo agentūros 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas prieš 
paskelbdamas savo galutinę mokslinę 
nuomonę turėtų konsultuotis dėl duomenų, 
susijusių su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, įvertinimo. Be to, su 
Pažangiosios terapijos komitetu galima
konsultuotis dėl bet kokio kito vaistinio 
preparato, kuriam reikia specialių jo 
kompetencijos srityje esančių žinių, 
įvertinimo.

(9) Vertinant pažangiosios terapijos 
vaistinius preparatus dažnai reikia labai 
specifinės patirties, kuri peržengia tradicinės 
vaistų srities ribas ir apima gretimas kitų 
sektorių sritis, tokias kaip biotechnologijos ir 
medicinos prietaisai. Dėl šios priežasties 
tikslinga agentūroje sukurti Pažangiosios 
terapijos komitetą, kuris būtų atsakingas už 
nuomonės projekto dėl kiekvieno 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo 
rengimą; pastarąjį turėtų patvirtinti 
agentūros Žmonėms skirtų vaistų komitetas.
Be to, su Pažangiosios terapijos komitetu 
turėtų būti konsultuojamasi dėl bet kokio 
kito vaistinio preparato, kuriam reikia 
specialių jo kompetencijos srityje esančių 
žinių, įvertinimo.

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų savybių Europos vaistų agentūroje 
buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš ekspertų, turinčių kvalifikaciją ir 
patirties šioje naujoje ir greitai besivystančioje srityje. Todėl šis naujas komitetas turėtų būti 
atsakingas už preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės projekto pateikimą 
Žmonėms skirtų vaistų komitetui patvirtinti. Su komitetu turi būti konsultuojamasi dėl kitų į jo 
kompetencijos sritį įeinančių preparatų vertinimo.

Pakeitimas 5
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Pažangiosios terapijos komitetas turėtų 
padėti Žmonėms skirtų vaistų komitetui 
nustatyti, ar tam tikras preparatas atitinka 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
apibrėžtį.
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Pagrindimas

Kadangi Pažangiosios terapijos komitetas pasižymi specialia kompetencija, susijusia su 
pažangiosios terapijos vaistiniais preparatais, jis turėtų padėti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui nustatyti, ar preparatas gali būti laikomas pažangiosios terapijos vaistiniu 
preparatu.

Pakeitimas 6
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Iš principo, žmogaus ląstelės arba 
audiniai, kurie yra pažangiosios terapijos 
vaistiniuose preparatuose, turėtų būti 
gaunami iš savanoriškos ir neatlygintinos 
donorystės. Savanoriška ir neatlygintina 
audinių ir ląstelių donorystė yra veiksnys, 
galintis prisidėti prie aukštų audinių ir 
ląstelių saugos standartų, taigi ir prie 
žmonių sveikatos apsaugos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma išbraukti šią konstatuojamąją dalį, nes atsirado nauja 7a konstatuojamoji dalis bei 
nauji 3a ir 28a straipsniai.

Pakeitimas 7
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamyba turėtų atitikti geros 
gamybos praktikos principus, nustatytus 
2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyvoje 
2003/94/EB, nustatančioje žmonėms skirtų 
vaistų ir tiriamųjų vaistų geros gamybos 
praktikos principus ir rekomendacijas. Be to, 
reikėtų parengti specialias gaires 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, tinkamai atspindint savitą jų 
gamybos proceso pobūdį.

(16) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamyba turėtų atitikti geros 
gamybos praktikos principus, nustatytus 
2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyvoje 
2003/94/EB, nustatančioje žmonėms skirtų 
vaistų ir tiriamųjų vaistų geros gamybos 
praktikos principus ir rekomendacijas, ir tam 
tikrais atvejais būti pritaikyta pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų, ypač audinių  
inžinerijos būdu gautų preparatų, 
specifinėms savybėms. Be to, reikėtų 
parengti specialias gaires pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, tinkamai 
atspindint savitą jų gamybos proceso pobūdį.

Pagrindimas

Esami geros gamybos principai, nustatyti Direktyvoje 2003/94/EB, nevisiškai tinka 
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pažangiosios terapijos preparatams. Nauja geros gamybos principų direktyva, kurioje ypač 
daug dėmesio skiriama pažangiosios terapijos preparatams, tiktų pakeisti dabartinius geros 
gamybos principus.

Pakeitimas 8
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Siekiant atsižvelgti į mokslo ir 
techninius pasiekimus Komisiją reikėtų 
įgalioti priimti bet kokius būtinus techninių 
reikalavimų, taikomų paraiškoms dėl 
leidimo prekiauti pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, preparato savybių, 
ženklinimui ir informaciniam lapeliui, 
pakeitimus.

(24) Siekiant atsižvelgti į mokslo ir 
techninius pasiekimus Komisiją reikėtų 
įgalioti priimti bet kokius būtinus techninių 
reikalavimų, taikomų paraiškoms dėl 
leidimo prekiauti pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, preparato savybių, 
ženklinimui ir informaciniam lapeliui, 
pakeitimus. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkama informacija apie numatytas 
priemones būtų nedelsiant pateikiama 
suinteresuotoms šalims.

Pagrindimas

Pramonės atstovams labai svarbu geriau numatyti būsimas taisykles tam, kad galėtų 
suplanuotai bei rentabiliai investuoti į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bei gamybą.
Todėl kuo greičiau reikėtų pateikti susijusią informaciją apie numatytas priemones.

Pakeitimas 9
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Įgijus patirties reikėtų nustatyti 
nuostatas dėl ataskaitų dėl šio reglamento 
įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant 
skirtingoms pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų rūšims, kurioms buvo išduotas 
leidimas.

(25) Įgijus patirties reikėtų nustatyti 
nuostatas dėl ataskaitų dėl šio reglamento 
įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant 
skirtingoms pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų rūšims, kurioms buvo išduotas 
leidimas ir 6 skyriuje bei Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 9 straipsnyje, 14 straipsnio 9 
dalyje ir 70 straipsnio 2 dalyje numatytoms 
priemonėms.

Pagrindimas

Ataskaita dėl šio reglamento įgyvendinimo turėtų apimti visą dabartinio reglamento taikymo 
sritį, įskaitant skatinamąsias priemones mažoms ir vidutinėms įmonėms, greitą patvirtinimą ir 
skundų pateikimo tvarką.
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Pakeitimas 10
1A STRAIPSNIS (naujas)

1a straipsnis
Su taikymo sritimi susijusios išimtys
Šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, kurie visiškai paruošiami 
ligoninėje individualiam vartojimui 
specialaus, nestandartizuoto ir 
nepatentuoto proceso metu ir naudojami 
ligoninėje, siekiant laikytis konkrečiam 
pacientui paskirto individualaus recepto.

Pagrindimas

Kai ligoninės ir kitos įstaigos ruošia preparatus nusistovėjusia tvarka siekdamos pagerinti 
pacientų įprastinį gydymą, jos turi laikytis direktyvos nuostatų siekdamos užtikrinti preparatų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą. Tačiau kai ligoninės ruošia pažangiajai terapijai 
reikalingus preparatus mokslinių tyrimų tikslais arba skirtus išimtiniam, individualiam 
vartojimui, jos neturi laikytis centralizuotos leidimų išdavimo tvarkos. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą su 28 straipsnio 1 dalimi, siūloma reglamento taikymo sričiai suteikti išimčių.

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTO 1A ĮTRAUKA (NAUJA)

– jo ląstelinė arba audinio dalis turi būti 
sudaryta iš gyvybingų ląstelių arba audinių, 
arba

Pagrindimas

Svarbiausias šio reglamento kriterijus apibrėžiant sudėtinius pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus turėtų būti tai, ar preparate yra gyvybingų ląstelinių arba audinio dalių. Dėl 
paciento saugumo ir aukštų preparato vertinimo kriterijų sudėtinis preparatas turėtų būti 
visuomet priskiriamas pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams, jei jame yra 
gyvybingų ląstelių arba audinių.

Pakeitimas 12
2 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTO 2 ĮTRAUKA

– jo ląstelinė arba audinio dalis turi daryti 
žmogaus organizmui tokį poveikį, kurio 
negalima laikyti pagalbiniu minėtų prietaisų 
poveikiui.

– jo ląstelinė arba audinio dalis, turinti 
negyvybingų ląstelių arba audinių, turi 
daryti žmogaus organizmui tokį poveikį, 
kurį galima laikyti svarbiu minėtų prietaisų 
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poveikiui.

Pagrindimas

Sudėtinis preparatas visuomet turi būti laikomas pažangiosios terapijos vaistiniu preparatu, 
jei jame yra negyvybingų ląstelių ar audinių, kurie veikia žmogaus organizmą taip, kad 
poveikį galima laikyti svarbiu medicinos prietaisų poveikiui.

Pakeitimas 13
3A STRAIPSNIS (NAUJAS)

3a straipsnis
Žmogaus kūno komercializavimo 

uždraudimas
Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelių arba 
audinių, kiekvieno leidimų procedūros 
suteikimo etapo veikla turi būti vykdoma 
laikantis principo, kad žmogaus kūnas arba 
jo dalys neturi tapti komercijos objektu.
Todėl siekdamos šiame reglamente 
numatytų tikslų, valstybės narės turi 
užtikrinti, kad:
– žmogaus ląstelių ir audinių donorystė 
būtų savanoriška ir neatlygintina, 
atliekama laikantis donoro laisvos valios ir 
nemokamai (išskyrus kompensacijas) ir
– ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant 
pelno.

Pagrindimas

Spartus biotechnologijos ir biomedicinos vystymasis neturėtų kelti pavojaus žmogaus teisių 
gynimui. Šios teisės, įskaitant žmogaus neliečiamybės teisę, išdėstytą Oviedo konvencijoje ir 
Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų galima laikytis tik tuo atveju, jei jie atidžiai 
stebimi visais leidimų išdavimo etapais. Taigi Europos vaistų agentūra turėtų prisiimti šiuos 
įsipareigojimus. Be to, siekdamos šių tikslų, valstybės narės turi užtikrinti, kad donorystė būtų 
savanoriška ir neatlygintina, o ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant pelno.

Pakeitimas 14
3B STRAIPSNIS (NAUJAS)

3b straipsnis
Preparatų, keičiančių žmogaus embrioną, 
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uždraudimas
Leidimai nesuteikiami žmogaus embriono 
genetinį identitetą keičiantiems 
preparatams.

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti naudojami atliekant Direktyvoje 2001/20/EB numatus klinikinius tyrimus arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas.

Pakeitimas 15
4 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Komisija specialiai pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams parengia išsamias 
geros klinikinės praktikos gaires.

3. Komisija specialiai pažangiosios terapijos 
vaistiniams ir ypač audinių inžinerijos būdu 
gautiems preparatams parengia išsamias 
leidimų klinikiniams bandymams suteikimo 
tvarkos ir geros klinikinės praktikos gaires.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad ypač audinių inžinerijos būdu gautiems preparatams, kurių 
naudojimui reguliuoti šiandien nėra įstatymų taigi ir gairių, būtina parengti šiuos įstatymus ir 
gaires,  kuriais būtų įtvirtinama ne tik gera klinikinė praktikas, bet ir reglamentuojamas 
leidimų klinikiniams bandymams suteikimas.

Pakeitimas 16
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pagal 1 dalį Pažangiosios terapijos 
komiteto suteikta konsultacija laiku 
perduodama Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pirmininkui, laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto termino.

3. Pagal 1 dalį Pažangiosios terapijos 
komiteto pateiktas nuomonės projektas
laiku perduodamas Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pirmininkui, laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 6 straipsnio 3 dalyje arba 
9 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino.

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų savybių Europos vaistų agentūroje 
buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš ekspertų, turinčių specialią 
kvalifikaciją ar patirties šioje inovacinėje ir greitai besivystančioje srityje. Todėl šis naujas 
komitetas turėtų būti atsakingas už preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės 
projekto pateikimą Žmonėms skirtų vaistų komitetui patvirtinti. Nuomonės projektas turi būti 
pateiktas laiku, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 2 dalyje 
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numatytų terminų.

Pakeitimas 17
9 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
5 straipsnio 2 ir 3 dalis parengta Žmonėms 
skirtų vaistų komiteto parengta mokslinė 
nuomonė apie pažangiosios terapijos vaistinį 
preparatą neatitinka Pažangiosios terapijos 
komiteto konsultacijos, Žmonėms skirtų 
vaistų komitetas prideda prie savo nuomonės 
išsamų paaiškinimą dėl nesutarimų 
mokslinio pagrindo.

4. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
5 straipsnio 2 ir 3 dalis parengta Žmonėms 
skirtų vaistų komiteto parengta mokslinė 
nuomonė apie pažangiosios terapijos vaistinį 
preparatą neatitinka Pažangiosios terapijos 
komiteto nuomonės projekto, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas prideda prie savo 
nuomonės išsamų paaiškinimą dėl 
nesutarimų mokslinio pagrindo.

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 3 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 18
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Sudėtinio pažangiosios terapijos vaistinio 
preparato atveju visą preparatą, įskaitant 
vaistiniame preparate esantį bet kokį 
medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, įvertina 
agentūra.

1. Sudėtinio pažangiosios terapijos vaistinio 
preparato atveju visą preparatą, įskaitant 
vaistiniame preparate esantį bet kokį 
medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, 
galutinai įvertina agentūra.

Pagrindimas

Remiantis 2 dalimi, medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą, 
kuris yra sudėtinio pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalis, turi įvertinti  notifikuotoji 
įstaiga, kad būtų galima pasinaudoti plačia prietaiso taikymo patirtimi.  Agentūra turėtų 
atlikti įvertinimą ir įtraukti notifikuotosios įstaigos įvertinimą į savo galutinę nuomonę.

Pakeitimas 19
10 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Kai medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, kuris 
yra sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, jau yra įvertinusi
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 

2. Prie prašymo išduoti leidimą prekiauti 
sudėtiniu pažangiosios terapijos vaistiniu 
preparatu pridedamas notifikuotosios 
įstaigos medicinos prietaiso arba aktyviojo 
implantuojamo medicinos prietaiso, kuris 
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93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB,
atlikdama atitinkamo vaistinio preparato 
įvertinimą agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus.

yra sudėtinė pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, įvertinimas ir 
pareiškėjo pritarimas pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB.
Atlikdama atitinkamo vaistinio preparato 
įvertinimą agentūra įtraukia to įvertinimo 
rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos, vertindamos medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, naudotųsi plačia patirtimi ir išmanymu, notifikuotosios 
įstaigos turėtų vertinti medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą 
kaip pažangiosios terapijos vaistinio preparato sudedamąją dalį. Pagal 1 dalį, agentūra turi 
įtraukti šiuos vertinimus į galutinį sudėtinio preparato vertinimą.

Pakeitimas 20
14 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Informaciniame lapelyje atsispindi 
konsultacijų su tikslinėmis pacientų 
grupėmis rezultatai, siekiant užtikrinti, kad 
lapelis yra įskaitomas, aiškus ir paprastas 
naudoti.

2. Kai pacientams gydyti preparatą 
išskirtinai naudoja bendrosios praktikos 
gydytojai, pagal Direktyvos 2001/83/EB 11 
straipsnį preparato charakteristikų 
santrauka gali būti naudojama kaip 
pakuotės informacinis lapelis.

Pagrindimas
Kadangi dauguma pažangiosios terapijos vaistinių preparatų nepateks į pacientų rankas ir 
šiuos preparatus tiesiogiai naudos bendrosios praktikos gydytojai, informacija apie gydymą, 
ypač kai naudojami autologiniai preparatai, turi būti pateikiama pacientui dar prieš tai, kai 
paimama pradinė medžiaga. Tačiau turėtų būti galimybė naudoti preparato charakteristikų 
santrauką kaip jo pakuotės informacinį lapelį.kadangi pakuotė nepateks į paciento rankas, 
reikalavimą konsultuotis su tikslinėmis pacientų grupėmis galima išbraukti.

Pakeitimas 21
15 STRAIPSNIO 2 DALIES PIRMA PASTRAIPA

2. Kai yra konkretus pagrindas 
susirūpinimui, remdamasi agentūros 
patarimu Komisija, išduodama leidimą 
prekiauti, gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas parengtų rizikos valdymo 
sistemą, skirtą nustatyti, užkirsti kelią arba 
sumažinti su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais susijusią riziką, 

2. Kai yra konkretus pagrindas 
susirūpinimui, remdamasi agentūros 
patarimu Komisija, išduodama leidimą 
prekiauti, pareikalauja, kad leidimo 
prekiauti turėtojas parengtų rizikos valdymo
sistemą, skirtą nustatyti, užkirsti kelią arba 
sumažinti su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais susijusią riziką, 
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įskaitant tos sistemos veiksmingumo 
įvertinimą, arba atliktų specialius padėties 
po pateikimo į rinką tyrimus ir pateiktų juos 
agentūrai peržiūrėti.

įskaitant tos sistemos veiksmingumo 
įvertinimą, arba atliktų specialius padėties 
po pateikimo į rinką tyrimus ir pateiktų juos 
agentūrai peržiūrėti.

Pagrindimas

Siekdama užtikrinti rizikos valdymo sistemos veiksmingumą, Komisija turėtų reikalauti imtis 
būtinų priemonių, kai yra pagrindo susirūpinti.

Pakeitimas 22
15 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Agentūra parengia išsamias 1, 2 ir 3 dalių 
taikymo gaires.

4. Agentūra parengia išsamias 1, 2 ir 3 dalių 
taikymo gaires. Jos grindžiamos
bendradarbiavimu reguliavimo srityje ir 
dialogu su leidimo prekiauti turėtoju.

Pagrindimas

Nustatant rizikos valdymo po leidimo išdavimo gaires turi būti patvirtinti bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje principai ir nustatytas dialogas su leidimo prekiauti turėtoju siekiant 
sutelkti ribotą srities išmanymą.

Pakeitimas 23
17 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 8 straipsnio 1 dalies, 90 %
sumažinamas agentūrai už bet kokias 1 
dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies n punkte nurodytas 
konsultacijas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų mokėtinas mokestis.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 8 straipsnio 1 dalies, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms 95 % ir  kitiems 
pareiškėjams 70 % sumažinamas agentūrai 
už bet kokias 1 dalyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies n punkte 
nurodytas konsultacijas dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų mokėtinas 
mokestis.

Pagrindimas

Reglamentu siekiama skatinti ir remti MVĮ plėtojant pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus. Taigi mažoms ir vidutinėms įmonėms reikėtų teikti specialias nemokamas 
konsultacijas mokslo klausimais. 5 proc. mokesčio, kurį turėtų sumokėti MVĮ, yra simbolinė 
suma; kai paslaugos nėra nemokamos galima išvengti piktnaudžiavimo. Be to, 70 proc. 
nuolaida turėtų būti taikoma visoms įmonėms nepaisant jų dydžio, kad būtų galima paremti 
pareiškėjus, kurie nepriskiriami MVĮ,  ir kad būtų užtikrinta viso sektoriaus konkurencija.



AD\619879LT.doc 15/25 PE 371.930v02-00

LT

Pakeitimas 24
18 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Bet kuris kuriant preparatą ląsteles arba 
audinius naudojantis pareiškėjas gali 
paprašyti agentūros mokslinės 
rekomendacijos, siekiant nustatyti, ar 
minėtas preparatas moksliškai atitinka 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
sąvokos apibrėžimą. Agentūra pateikia šią 
rekomendaciją pasitarusi su Komisija.

1. Bet kuris kuriant preparatą ląsteles arba 
audinius naudojantis pareiškėjas gali 
paprašyti agentūros mokslinės 
rekomendacijos, siekiant nustatyti, ar 
minėtas preparatas moksliškai atitinka 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
sąvokos apibrėžimą. Agentūra per 60 dienų 
nuo prašymo gavimo pateikia šią 
rekomendaciją pasitarusi su Pažangiosios 
terapijos komitetu ir Komisija.

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu numatoma, kad pareiškėjas laiku išsiaiškins atitinkamo preparato 
klasifikaciją, o tai padės lengviau planuoti verslą ir toliau kurti preparatą.

Pakeitimas 25
19A STRAIPSNIS (naujas)

19a straipsnis
Paskatos mažos ir vidutinėms 

biotechnologijos įmonėms

1. Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamintojai, kurių įmonėse dirba 
mažiau kaip 500 asmenų ir kurių apyvarta 
neviršija 100 mln. eurų arba bendras 
balansas neviršija 70 mln. eurų, gauna 
paskatas, teikiamas mažoms ir vidutinėms 
įmonėms pagal 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl 
mikro, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžties.1

2. Tas pat taikoma įmonėms, kuriose kitų 
įmonių akcijos sudaro iki 50 % ir kurios 
daugiau kaip 15 % savo metinės apyvartos 
investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą.
_________________ 
1 L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pagrindimas

Daugelis jaunų biotechnologijos įmonių sunkiai atitinka mažų ir vidutinių įmonių kriterijus.
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Viena iš šio reiškinio priežasčių yra tai, kad patento arba platforminės technologijos 
pardavimas arba pirkimas gali būti didelės vienkartinės apyvartos, viršijančios įprastines 
ribas, veiksnys. Kita priežastis  – tai, kad dauguma įmonių neatitinka įprastinių 
nepriklausomumo kriterijų (akcijų dalis mažesnė kaip 25 proc.), nes jos kuria susivienijimus 
su kitomis bendrovėmis.  Šios problemos iš tiesų turi didelės reikšmės biotechnologijų 
įmonėms. Nepaisant to, šios įmonės turėtų naudotis palankesnėmis finansinėmis sąlygomis.

Pakeitimas 26
19B STRAIPSNIS (naujas)

19b straipsnis
Leidimo prekiauti mokesčio sumažinimas

1. Leidimo prekiauti mokestis sumažinamas 
iki 50 %, jei paraiškos pateikėjas gali 
įrodyti, kad aptariamas pažangiosios 
terapijos vaistinis preparatas Bendrijoje 
priklauso ypatingų visuomenės interesų 
sričiai, arba jei pelnas, kurio tikimasi iš šio 
produkto pardavimo, mažas.
2. Pirmoji pastraipa taip pat taikoma 
mokesčiams už agentūros veiklą, atliekamą 
suteikus leidimą, pirmaisiais metais po 
laidimo prekiauti medicininiu preparatu 
suteikimo.
3. Jei įmonė maža arba vidutinė, arba joje 
dirba mažiau kaip 500 asmenų ir jos 
apyvarta neviršija 100 mln. eurų arba 
bendras balansas neviršija 70 mln. eurų, 
pirmoji pastraipa taip pat taikoma neribotą 
laiką mokesčiams už agentūros veiklą, 
atliekamą suteikus leidimą prekiauti.
4. Kai įmonėje kitų įmonių akcijos sudaro 
iki 50 % ir ji daugiau kaip 15 % savo 
metinės apyvartos investuoja į mokslinių 
tyrimų ir plėtros veiklą, pirmoji pastraipa 
taip pat taikoma neribotą laiką mokesčiams 
už agentūros veiklą, atliekamą suteikus 
leidimą prekiauti.

Pagrindimas

Būtina sumažinti leidimo prekiauti pažangiosios terapijos medicininiais preparatais 
mokesčius tada, kai šie preparatai tarnauja visuomenės interesams, pvz., retieji vaistai, arba 
kai paraiškos pateikėjas yra MVĮ. Šiems preparatams ir įmonėms centralizuota tvarka sudaro 
didelę administracinę naštą, kurią reikėtų palengvinti sumažinant mokesčius iki minimumo.
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Nustatytas išlaidų mažinimas taip pat reikalingas autologiniams pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams ir tiems, kurie skirti numatytam naudojimui, nes šių produktų į rinką 
gali būti  pateikiama tik ribotas kiekis.

Pakeitimas 27
21 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTAS

(c) keturi nariai, paskirti Komisijos 
remiantis viešu kvietimu dalyvauti konkurse, 
du iš jų atstovauja chirurgams, o kiti du –
pacientų asociacijoms.

(c) du nariai ir du pakaitiniai nariai,
paskirti Komisijos remiantis viešu kvietimu 
dalyvauti konkurse, išklausius Europos 
Parlamento nuomonę, atstovauja 
gydytojams,

Pagrindimas

Siekiant, kad direktyva apimtų visas kitas medicinos sritis, su kuriomis gali būti susijusi 
pažangioji terapija, Pažangiosios terapijos komitetui turi atstovauti bendresnio profilio 
specialistai. Pasitelkus pakaitinius narius galima užtikrinti, kad suinteresuotoms grupėms bus 
nuolat atstovaujama. Šie nariai ir pakaitiniai nariai turėtų būti skiriami pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu.

Pakeitimas 28
21 STRAIPSNIO 1 DALIES CA PUNKTAS (NAUJAS)

(ca) du nariai ir du pakaitiniai nariai, 
paskirti Komisijos remiantis viešu kvietimu 
dalyvauti konkurse ir išklausius Europos 
Parlamento nuomonę, atstovauja pacientų 
asociacijoms.

Pagrindimas

Pasitelkus pakaitinius narius galima užtikrinti, kad suinteresuotoms grupėms bus nuolat 
atstovaujama. Šie nariai ir pakaitiniai nariai turėtų būti skiriami pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu.

Pakeitimas 29
21 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Visi Pažangiosios terapijos komiteto 
nariai renkami atsižvelgiant į jų mokslinę 
kvalifikaciją arba patirtį pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų srityje. 1 dalies 
b punkto tikslais valstybės narės 
bendradarbiauja koordinuojant agentūros 

2. Visi Pažangiosios terapijos komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai renkami 
atsižvelgiant į jų mokslinę kvalifikaciją arba 
patirtį pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų srityje. 1 dalies b punkto tikslais 
valstybės narės bendradarbiauja 
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vykdomajam direktoriui, siekiant užtikrinti, 
kad galutinė Pažangiosios terapijos komiteto 
sudėtis tinkamai ir subalansuotai atspindėtų 
pažangiajai terapijai aktualias mokslo sritis, 
įskaitant medicinos prietaisus, audinių 
inžineriją, genų terapiją, ląstelių terapiją, 
biotechnologijas, farmakologinį budrumą, 
rizikos valdymą ir etiką.

koordinuojant agentūros vykdomajam 
direktoriui, siekiant užtikrinti, kad galutinė 
Pažangiosios terapijos komiteto sudėtis 
tinkamai ir subalansuotai atspindėtų 
pažangiajai terapijai aktualias mokslo sritis, 
įskaitant medicinos prietaisus, audinių 
inžineriją, genų terapiją, ląstelių terapiją, 
biotechnologijas, farmakologinį budrumą, 
rizikos valdymą ir etiką.

Pagrindimas

1 dalyje minimi Pažangiosios terapijos komiteto pakaitiniai nariai turi atitikti tuos pačius 
mokslinės kvalifikacijos ir patirties reikalavimus pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
srityje kaip ir nariai.

Pakeitimas 30
23 STRAIPSNIO A PUNKTAS

(a) konsultuoja Žmonėms skirtų vaistų 
komitetą dėl bet kokių kuriant pažangiosios 
terapijos vaistinį preparatą gautų duomenų, 
naudojamų formuluojant nuomonę apie 
preparato kokybę, saugą ir veiksmingumą;

(a) parengia nuomonės dėl tikrinamo 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
kokybės, saugos ir veiksmingumo projektą;
šis nuomonės projektas perduodamas 
patvirtinti Žmonėms skirtų vaistų komitetui.
Pažangiosios terapijos komitetas 
konsultuoja Žmonėms skirtų vaistų 
komitetą dėl bet kokių kuriant pažangiosios 
terapijos vaistinį preparatą gautų duomenų;

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos komitetas turėtų būti sudarytas iš pačių kompetentingiausių ekspertų 
iš valstybių narių. Taigi šių ekspertų išvados turėtų sudaryti kiekvienos Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto (ŽSVK) parengtos nuomonės dėl preparato pagrindą.

Pakeitimas 31
23 STRAIPSNIO AA PUNKTAS (naujas)

aa) konsultuoja Žmonėms skirtų vaistų 
komitetą dėl 4 straipsnio 2 dalyje ir 8, 19 
bei 24 straipsniuose numatytų pakeitimų.

Pagrindimas

Vertinant pažangiosios terapijos vaistinius preparatus dažnai prireikia labai specifinių žinių.
Dėl šios priežasties buvo įsteigtas Pažangiosios terapijos komitetas. Todėl būtų logiška, kad 
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šis specializuotas komitetas teiktų konsultacijas  komitetų procedūros metu darant priedų ir 
kitų techninių reikalavimų pakeitimus.

Pakeitimas 32
23 STRAIPSNIO EA PUNKTAS (naujas)

(ea) konsultuoja 17 straipsnyje numatytų 
mokslinių konsultacijų teikimo tvarkos 
klausimu;

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos komitetas turėtų būti sudarytas iš pačių kompetentingiausių ekspertų 
iš valstybių narių. Taigi šių ekspertų nuomonės turi būti klausiama prieš  teikiant bet kokią 
konsultaciją pažangiosios terapijos vaistinių preparatų klausimu.

Pakeitimas 33
23 STRAIPSNIO EB PUNKTAS (naujas)

(ea) teikia konsultacijas dėl 18 straipsnyje 
numatyto preparatų klasifikavimo.

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos komitetas turėtų būti sudarytas iš pačių kompetentingiausių ekspertų 
iš valstybių narių. Taigi šių ekspertų nuomonės turi būti klausiama prieš teikiant bet kokią 
konsultaciją pažangiosios terapijos vaistinių preparatų klasifikavimo klausimu.

Pakeitimas 34
24 STRAIPSNIS

26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
komisija iš dalies pakeičia I–IV priedus, 
siekdama juos suderinti su mokslo ir 
technikos raida.

26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
komisija iš dalies pakeičia II–IV priedus, 
siekdama juos suderinti su mokslo ir 
technikos raida.

Pagrindimas

I priede išdėstyti pagrindiniai ir svarbiausi apibrėžimai.  Todėl laikomasi nuomonės, kad jo 
nereikėtų keisti taikant komitologijos procedūrą. Jei pakeitimai būtini siekiant mokslo 
pažangos, jie turi būti priimti pagal bendro sprendimo procedūrą, dalyvaujant Europos 
Parlamentui.
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Pakeitimas 35
25 STRAIPSNIS

Per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija skelbia bendrą 
ataskaitą apie reglamento taikymą, kurioje 
pateikia išsamią informaciją apie įvairias 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
rūšis, kurioms pagal šį reglamentą buvo 
išduotas leidimas.

Per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija skelbia bendrą 
ataskaitą apie reglamento taikymą, kurioje 
pateikia išsamią informaciją apie įvairias 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
rūšis, kurioms pagal šį reglamentą buvo 
išduotas leidimas, ir apie šio Reglamento 6 
skyriuje bei Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
9 straipsnyje, 14 straipsnio 9 dalyje ir 70 
straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių 
panaudojimą bei poveikį. Komisija, 
remdamasi šia ataskaita, gali pasiūlyti 
keisti šį reglamentą ir Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004.

Pagrindimas

Ataskaita dėl šio reglamento įgyvendinimo turėtų apimti visą dabartinio reglamento taikymo 
sritį, įskaitant skatinamąsias priemones mažoms ir vidutinėms įmonėms, greitą patvirtinimą ir 
skundų pateikimo tvarką. Komisija, remdamasi šia ataskaita, turėtų dar kartą įvertinti esamas 
nuostatas ir pasiūlyti jas tobulinti, be kita ko, siekiant suderinti skirtingas nuostatas bei 
procedūras, kurias šiuo metu taiko Europos vaistų agentūra.

Pakeitimas 36
26 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Komisija užtikrina, kad atitinkama 
informacija apie priemones, kurių 
ketinama imtis, reikiamu laiku būtų 
prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

Pagrindimas

Tai būtina norint užtikrinti, nuo pat pradžių rengiant antrinės teisės aktus ir rekomendacijas 
dėl dokumentų būtų atsižvelgiama į pramonę ir kitas suinteresuotas šalis. Ši koncepcija jau 
įtraukta į Bendrijos teisės aktus (žr. 2004 m. kovo 21 d. Direktyvos Nr. 2004/22/EB dėl 
matavimo priemonių 15 straipsnio 5 dalį).

Pakeitimas 37
27 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

Priedas, 1 a punktas, (Reglamentas (EB) Nr. 726/2004)
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„1a. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../ Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų)].

„1a. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kaip apibrėžta (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų)], išskyrus autologiniam 
ar numatytam naudojimui skirtus 
pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus, kurie išimtinai gaminami ir 
platinami vienoje valstybėje narėje ir 
kuriems ta valstybė narė kaip alternatyvą 
nustatė nacionalinę leidimo prekiauti 
išdavimo tvarką penkeriems metams nuo 
leidimo prekiauti suteikimo nacionaliniu 
lygmeniu datos. Vėliau reikia pateikti 
paraišką dėl atnaujinimo pagal 
centralizuotą išdavimo tvarką, kad po 
atnaujinimo nacionalinis leidimas 
prekiauti taptų centralizuotu leidimu.

Pagrindimas

Kad būtų palengvintas daugelio MVĮ, norinčių platinti savo preparatus tik vienoje valstybėje 
narėje, patekimas į rinką, turėtų būti suteikta galimybė gauti leidimą prekiauti preparatais 
nacionaliniu lygmeniu.

Šis nacionalinis leidimas prekiauti turėtų galioti penkerius metus.

Pirmąjį penkerius metus galiojantį leidimą galima atnaujinti paverčiant jį centralizuotu 
leidimu.

Pakeitimas 38
28 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

3 straipsnio 7 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

„7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų], kuris ir visiškai 
paruošiamas, naudojamas vienoje ligoninėje, 
kaip paskirta atskiram pacientui.

„7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų], kuris visiškai 
paruošiamas vienoje ligoninėje 
individualiam vartojimui specialaus, 
nestandartizuoto ir nepatentuoto proceso 
metu ir naudojamas ligoninėje, siekiant 
laikytis konkrečiam pacientui paskirto 
individualaus recepto.

1 ir 2 dalys netaikomos pažangiosios 
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terapijos vaistiniams preparatams.

Pagrindimas

Vadovaudamosi Direktyvos 2001/83/EB suteikiamomis išimtimis vaistinės gali ruošti 
vaistinius preparatus pagal receptą, nesilaikydamos su vaistiniais preparatais susijusių teisės 
aktų.  Ši išimtis suteiktų galimybę ligoninėse esančioms vaistinėms nuolatos gaminti audinių 
inžinerijos būdu gautus preparatus, remiantis standartizuotais metodais. Taigi šis pakeitimas 
labai svarbus siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas nebūtų taikomas tik individualiai vartoti 
skirtiems preparatams.

Pakeitimas 39
28 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

„5. Ši direktyva ir visi joje minimi 
reglamentai neturi įtakos nacionalinių 
įstatymų, draudžiančių arba ribojančių 
žmogaus arba gyvūno bet kokios konkrečios 
rūšies ląstelių naudojimą arba tokių ląstelių 
turinčių, iš jų sudarytų ar iš jų gautų 
vaistinių preparatų pardavimą, tiekimą arba 
naudojimą, taikymui. Valstybės narės 
perduoda Komisijai tokius nacionalinės 
teisės aktus.“

„5. Ši direktyva ir visi joje minimi 
reglamentai neturi įtakos nacionalinių 
įstatymų, dėl etinių priežasčių draudžiančių 
arba ribojančių žmogaus arba gyvūno bet 
kokios konkrečios rūšies ląstelių naudojimą 
arba tokių ląstelių turinčių, iš jų sudarytų ar 
iš jų gautų vaistinių preparatų pardavimą, 
tiekimą arba naudojimą, taikymui. Valstybės 
narės perduoda Komisijai tokius 
nacionalinės teisės aktus. Komisija skelbia 
rezultatus viešajame dokumentų registre.“

Pagrindimas

Valstybės narės turi išlaikyti teisę dėl etinių priežasčių, atspindinčių valstybės narės 
nuomonę, uždrausti arba leisti naudoti preparatus. Valstybės narės turėtų skaidriu būdu 
informuoti Komisiją, kokiems preparatams leidžiama patekti į rinką, siekiant, kad gamintojai 
galėtų naudotis patikimu sąrašu.

Pakeitimas 40
29 STRAIPSNIS

1. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kurie šio reglamento įsigaliojimo 
metu legaliai yra Bendrijos rinkoje pagal 
nacionalinius arba Bendrijos teisės aktus, 
atitinka šį reglamentą ne vėliau kaip per 
dvejus metus nuo jo įsigaliojimo.

1. Paraiška dėl leidimo prekiauti 
pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais, išskyrus audinių inžinerijos 
būdu gautus preparatus, kurie šio 
reglamento įsigaliojimo metu legaliai yra 
Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius arba 
Bendrijos teisės aktus, turi būti 
užregistruota ne vėliau kaip per penkerius 
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metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

2. Paraiška dėl leidimo prekiauti Audinių 
inžinerijos būdu gautais preparatais, kurie 
8 straipsnyje numatytų techninių 
reikalavimų įsigaliojimo metu teisėtai yra 
Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius arba 
Bendrijos teisės aktus, turi būti pateikta ne 
vėliau kaip per penkerius metus nuo 8 
straipsnyje numatytų techninių reikalavimų 
įsigaliojimo.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 3 straipsnio 1 dalies agentūrai už 
paraiškas, pateiktas dėl leidimo prekiauti 1 
dalyje minimais pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, nemokamas joks 
mokestis.

3. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 3 straipsnio 1 dalies agentūrai už 
paraiškas, pateiktas dėl leidimo prekiauti 1 
dalyje minimais pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, nemokamas joks 
mokestis.

Pagrindimas
Numatytas dvejų metų laikotarpis yra per trumpas, kadangi vien tik klinikinių tyrimų trukmė 
gali viršyti nurodyto laikotarpio trukmę.

Be to, pareiškėjas turėtų atsakyti tik už paraiškos užpildymo datą, bet ne už agentūros / 
valstybės nustatytą kompetenciją turinčių valdžios institucijų delsimą ar vertinimo etapu 
iškilusias problemas. Priešingu atveju iš pacientų gali būti atimta galimybė naudotis šiais 
svarbiais naujais vaistiniais preparatais.

Pakeitimas 41
30 STRAIPSNIS

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Jis taikomas nuo [3 mėnesių nuo 
įsigaliojimo].

2. Jis taikomas nuo *, išskyrus audinių 
inžinerijos būdu gautiems preparatams.
3. Audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams šis reglamentas taikomas 
įsigaliojus visiems 4,5 ir 8 straipsnyje 
numatytiems techniniams reikalavimams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai 
taikomas visose valstybėse narėse.

4. Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

___________
* po 3 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.
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Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į skirtingus reglamentų ir direktyvų taikymo terminus. Pasiūlyme 
pripažįstama, kad tokia vaistininkystės tvarka, kokia yra dabar, negali būti taikoma audinių 
inžinerijos būdu gautiems preparatams. Taigi svarbu, kad reglamentas būtų taikomas tik 
tada, kai taip pat bus taikomos visos juo pakeistos direktyvos.
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