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ĪSS PAMATOJUMS

Uzlabotas terapijas ir augsta līmeņa novatoriski medicīniski produkti, kuru pamatā ir gēni 
(gēnu terapija), šūnas (šūnu terapija) un audi (audu inženierija). Šīs uzlabotās terapijas sekmē 
tādu slimību un traumu progresīvu ārstēšanu kā vēzis, Parkinsona slimība, ādas apdegumi un 
nopietni skrimšļu bojājumi, kā arī ar šo terapiju palīdzību paredz būtiski mainīt medicīnisko 
praksi.

Pašreiz uzlaboto terapiju attīstību kavē saskaņotu ES tiesību aktu trūkums. Īpaši audu 
inženierijas produktu jomā Kopienas līmenī tiesību akti nedarbojas, un tādēļ valstu tiesību akti 
un atļauju piešķiršanas procedūras atšķiras. Tas kavē iekšējā tirgus darbību un negatīvi 
ietekmē ES novatorisko jaudu un konkurētspēju.

Ieteiktās regulas nolūks ir novērst regulējuma trūkumu, ietverot visus uzlabotas terapijas 
produktus vienotā, integrētā tiesiskā regulējumā. Regulas pamatā ir spēkā esošie tiesību akti 
(īpaši Direktīva 2001/83/EK par cilvēkiem paredzētām zālēm un Regula (EK) Nr. 726/2004 
par Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru), tāpēc tā jāizskata kontekstā ar tiem.

Komisijas priekšlikuma galvenās sastāvdaļas ir:
• centralizēta tirdzniecības atļauju izsniegšanas procedūra, lai gūtu labumu no 

specializēto zināšanu apkopojuma Eiropas līmenī un tiešās piekļuves ES tirgum;
• jauna, daudznozaru ekspertu komiteja (Uzlaboto terapiju komiteja) Eiropas Zāļu 

novērtēšanas aģentūras (EMEA) pakļautībā, lai novērtētu uzlabotas terapijas zāles un 
sekotu zinātnes attīstībai šajā jomā;

• specifiskas tehniskas prasības, kuras ir pielāgotas šo produktu raksturīgajām īpašībām;
• pastiprinātas prasības riska pārvaldībai un izsekojamībai;
• EMEA sniegto zemu izmaksu un augstākās kvalitātes zinātnisko konsultāciju sistēma;
• īpaši stimuli mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Audu inženierija ir jauna 
biotehnoloģijas nozare, kas apvieno dažādus medicīnas, šūnu un molekulārās bioloģijas 
aspektus, zinātnes un inženierijas materiālus. Izstrādājot produktus, kas paredzēti cilvēka audu 
aizstāšanai, atjaunošanai un reģenerēšanai, varētu iegūt materiālu, lai katru gadu izglābtu 
tūkstošiem cilvēku Eiropā. Atzinuma sagatavotāja tāpēc atzinīgi vērtē spēcīga un visaptveroša 
tiesiska regulējuma izstrādāšanu, kas dos nozarei saskaņotu piekļuvi tirgum, vienlaikus 
veicinot konkurētspēju un garantējot augsta līmeņa veselības aizsardzību.

Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka definīcijām ir jābūt pietiekami precīzām, lai 
nodrošinātu nepieciešamo tiesisko noteiktību, taču vienlaikus arī pietiekami elastīgām, lai ietu 
kopsolī ar zinātnes un tehnoloģiju evolūciju. Šāds līdzsvars ir jāmeklē arī tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūrai. Atzinuma sagatavotāja atbalsta pilnībā centralizētas atļauju 
izsniegšanas procedūras izstrādāšanu, lai gūtu labumu no specializēto zināšanu apkopošanas, 
taču vienlaikus uzsver nepieciešamību atvieglot regulējošo slogu, ko šāda procedūra varētu 
radīt, īpaši MVU.

Tā apstākļa dēļ, ka noteiktu uzlabotas terapijas medikamentu pamatā var būt cilvēka šūnas, 
varētu izraisīties nopietnas ētiskas problēmas. Pašreiz lēmumi par jebkādu šūnu, tostarp 
embriju cilmes šūnu izmantošanu vai izmantošanas aizliegšanu ir dalībvalstu kompetencē.
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Šajā priekšlikumā šis princips ir saglabāts, un tas nozīmē, ka lēmumi par to produktu izstrādi, 
izmantošanu un/vai pārdošanu, kuru pamatā ir jebkāda veida cilvēka vai dzīvnieka šūnas, 
paliks dalībvalstu kompetencē. Tas ir pilnībā atbilstīgi direktīvas prasībām par kvalitātes un 
drošības standartiem attiecībā uz cilvēka audiem un šūnām (Direktīva 2004/23/EK).

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. APSVĒRUMS

(5) Uzlabotās terapijas zāles ir jāreglamentē, 
ja tās ir paredzētas laišanai dalībvalstu tirgū 
un ir izgatavotas vai nu rūpnieciski vai 
ražotas ar metodēm, kas ietver rūpniecisko 
apstrādi Direktīvas 2001/83/EK 2. panta 
1. punkta izpratnē. Uzlabotas terapijas zāles, 
kas pilnībā ir izgatavotas un tiek izmantotas 
slimnīcā saskaņā ar recepti atsevišķam
pacientam, tādējādi ir jāizslēdz no šīs 
regulas darbības sfēras.

(5) Uzlabotas terapijas zāles ir jāreglamentē, 
ja tās ir paredzētas laišanai dalībvalstu tirgū 
un ir izgatavotas vai nu rūpnieciski vai 
ražotas ar metodēm, kas ietver rūpniecisko 
apstrādi Direktīvas 2001/83/EK 2. panta 
1. punkta izpratnē. Uzlabotas terapijas zāles, 
kas pilnībā ir izgatavotas slimnīcā vienā 
eksemplārā pēc specifiskas, 
nestandartizētas un nepatentētas metodes 
un tiek izmantotas slimnīcā saskaņā ar
katram pacientam atsevišķu recepti, tādējādi 
ir jāizslēdz no šīs regulas darbības sfēras.

Pamatojums

Ja slimnīcas vai citas iestādes, izmantojot atzītu procesu, gatavo izstrādājumus, lai radītu 
zāles un ārstniecības palīglīdzekļus pacientiem sērijveidā un regulāri, tām ir jāievēro šīs 
regulas noteikumi. Tomēr, ja slimnīcas izgatavo uzlabotus terapeitiskas iedarbības 
izstrādājumus pētniecības nolūkā vai arī vienreiz ārkārtas gadījumā, tām nav jāievēro 
centralizētā atļaujas izsniegšanas kārtība.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm1 aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas 
jomā, kas rada izmēģinājumiem pakļautās 
personas cilmes šūnu līnijas ģenētiskās 
identitātes modificēšanos. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
6. jūlija Direktīvā 98/44/EK par
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā2 procesus, kuros modificē 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, uzskata par nepatentējamiem. 
Lai nodrošinātu tiesisko saskaņotību, šajā 
regulā jāaizliedz tādu produktu 
apstiprināšana, kas modificē cilvēka cilmes 
šūnu līnijas ģenētisko identitāti.
_____________ 
1 L 121, 1.5.2001., 34. lpp.
2 L 213, 30.7.1998., 13. lpp.

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētisko mantojumu, tiek 
aizskarta cilvēka cieņa. Produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskie izmēģinājumi saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, 
nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 3
7.C APSVĒRUMS (jauns)

(7c) Ar šo regulu jāaizliedz tādu produktu 
apstiprināšana, kurus iegūst no cilvēku un 
dzīvnieku hibrīdiem vai himērām, vai kuru 
sastāvā ir audi vai šūnas, kas ir iegūtas no 
cilvēku un dzīvnieku hibrīdiem vai 
himērām. Šim noteikumam jāattiecas arī uz 
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dzīvnieku somatisko šūnu vai audu 
transplantāciju cilvēka ķermenī 
terapeitiskos nolūkos tiktāl, cik nenotiek 
iejaukšanās cilmes šūnu līnijā.

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartas 1. un 3. pantā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā 
integritāte un cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīda vai himēru radīšana ir pārkāpums 
pret personas integritātes tiesībām un cilvēka cieņu. Tādēļ ar šo regulu jāaizliedz tādu 
produktu apstiprināšana, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku hibrīdi vai himēras. Tomēr 
jāietver arī ksenotransplantācija terapeitiskā nolūkā, ja tā neizjauc cilmes šūnu līniju.

Grozījums Nr. 4
9. APSVĒRUMS

(9) Uzlabotās terapijas zāļu novērtēšanai 
bieži vien ir nepieciešamas ļoti specifiskas 
zināšanas, kas pārsniedz tradicionālās 
farmācijas jomas robežas un ietver 
robežojošās jomas ar citām nozarēm, 
piemēram, biotehnoloģiju vai medicīnas 
ierīces. Šā iemesla dēļ ir lietderīgi Aģentūras 
ietvaros izveidot Uzlaboto terapiju komiteju, 
ar ko Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejai ir jākonsultējas par datu, kas 
saistīti ar uzlabotās terapijas zāļu, 
novērtēšanu pirms galīgā zinātniskā 
slēdziena sniegšanas. Turklāt ar Uzlaboto 
terapiju komiteju var konsultēties, lai iegūtu 
novērtējumu par jebkurām citām zālēm, ja 
tam ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, kas 
ir tās kompetencē.

(9) Uzlabotas terapijas zāļu novērtēšanai 
bieži vien ir nepieciešamas ļoti specifiskas 
zināšanas, kas pārsniedz tradicionālās 
farmācijas robežas un ietver robežojošās 
jomas ar citām nozarēm, piemēram, 
biotehnoloģiju vai medicīnas ierīces. Šā 
iemesla dēļ ir lietderīgi Aģentūras ietvaros 
izveidot Uzlaboto terapiju komiteju, kurai 
jāatbild par atzinuma projekta 
sagatavošanu par katru uzlabotas terapijas 
zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, par 
kuru Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejai jāsniedz galīgais apstiprinājums.
Turklāt ar Uzlaboto terapiju komiteju ir 
jākonsultējas, lai iegūtu novērtējumu par 
jebkurām citām zālēm, ja tam ir vajadzīgas 
specifiskas zināšanas, kas ir tās kompetencē.

Pamatojums

Uzlabotas terapijas zāļu specifisko un unikālo īpašību dēļ EMEA pakļautībā ir izveidota 
jauna Uzlaboto terapiju komiteja, kurā ir eksperti ar īpašu kvalifikāciju vai pieredzi šajā 
dinamiski augošajā jomā. Tādēļ jaunajai struktūrai ir jāatbild par atzinumu izstrādi par 
produktu kvalitāti, drošību un efektivitāti, lai tie saņemtu CHMP galīgo apstiprinājumu. 
Turklāt ar komiteju ir jāapspriežas par citu produktu novērtējumu atbilstīgi tās kompetencei.
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Grozījums Nr. 5
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9a) Uzlaboto terapiju komitejai ir 
jākonsultē Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja par produkta atbilstību uzlabotas 
terapijas zāļu definīcijai.

Pamatojums

Tā kā Uzlaboto terapiju komitejai ir īpašas zināšanas par uzlabotas terapijas zālēm, tai 
jāpalīdz CHMP noteikt produkta atbilsmi uzlabotas terapijas zālēm.

Grozījums Nr. 6
14. APSVĒRUMS

(14) Tas ir principa jautājums, ka cilvēku 
audi un šūnas, kas ietilpst uzlabotas 
terapijas zālēs, ir jāiegūst brīvprātīgā un 
neapmaksātā ziedošanā. Brīvprātīga un 
neapmaksāta audu un šūnu ziedošana ir 
faktori, kas var veicināt augstus audu un 
šūnu drošības standartus un tādējādi 
veicināt cilvēku veselības aizsardzību.

svītrots

Pamatojums

Šo apsvērumu var svītrot, jo tiek iekļauts jauns 7.a apsvērums, kā arī 3.a un 28.a pants.

Grozījums Nr. 7
16. APSVĒRUMS

(16) Uzlabotas terapijas zāļu ražošanai ir 
jāatbilst labas ražošanas prakses principiem, 
kas noteikti Komisijas 2003. gada 8. oktobra 
Direktīvā 2003/94/EK, ar ko nosaka labas 
ražošanas prakses principus un 
pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm un pētāmām cilvēkiem 
paredzētām zālēm. Turklāt ir jāizstrādā 
uzlabotas terapijas zālēm noteiktas 

(16) Uzlabotas terapijas zāļu ražošanai ir 
jāatbilst labas ražošanas prakses principiem, 
kas noteikti Komisijas 2003. gada 8. oktobra 
Direktīvā 2003/94/EK, ar ko nosaka labas 
ražošanas prakses principus un 
pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm un pētāmām cilvēkiem 
paredzētām zālēm, ja nepieciešams, tos 
pielāgojot, ņemot vērā uzlabotas terapijas 
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pamatnostādnes, lai pareizi atspoguļotu to 
ražošanas procesa īpatnības.

zāļu, jo īpaši audu inženierijas produktu 
specifiskās īpašības. Turklāt ir jāizstrādā 
uzlabotas terapijas zālēm noteiktas 
pamatnostādnes, lai pareizi atspoguļotu to 
ražošanas procesa īpatnības.

Pamatojums

Var gadīties, ka pašreizējie labas ražošanas prakses principi, kas noteikti 
Direktīvā 2003/94/EK, nav pilnībā piemērojami uzlabotas terapijas zālēm. Būtu lietderīgi 
pieņemt jaunu labas ražošanas prakses principu direktīvu, ne tikai sniegt ieteikumus attiecībā 
uz pašreizējiem labas ražošanas prakses principiem.

Grozījums Nr. 8
24. APSVĒRUMS

(24) Ņemot vērā zinātnes un tehniskas
attīstību, Komisijai ir jābūt tiesīgai pieņemt 
jebkurus nepieciešamos grozījumus attiecībā 
uz tirdzniecības atļaujas pieteikumu par 
uzlabotas terapijas zālēm tehniskajām 
prasībām, zāļu apraksta raksturojumu, etiķeti 
un lietošanas instrukciju.

(24) Ņemot vērā zinātnes un tehnikas
attīstību, Komisijai ir jābūt tiesīgai pieņemt 
jebkurus nepieciešamos grozījumus attiecībā 
uz tirdzniecības atļaujas pieteikumu par 
uzlabotas terapijas zālēm tehniskajām 
prasībām, zāļu apraksta raksturojumu, etiķeti 
un lietošanas instrukciju. Komisijai 
jānodrošina, lai ieinteresētajām pusēm 
nekavējoties būtu pieejama atbilstīgā 
informācija par paredzētajiem 
pasākumiem.

Pamatojums

Nozarei ļoti svarīga ir turpmāko noteikumu labāka paredzamība, lai varētu veikt labi 
plānotus un ekonomiski izdevīgus ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un ražošanā. Tāpēc pēc 
iespējas drīzāk ir jāsniedz atbilstīgā informācija par paredzētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 9
25. APSVĒRUMS

(25) Jānosaka, ka, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi, tiek sniegts ziņojums par šīs 
regulas īstenošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot atļauto uzlabotas terapijas zāļu 
dažādajiem veidiem.

(25) Jānosaka, ka, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi, tiek sniegts ziņojums par šīs 
regulas īstenošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot atļauto uzlabotas terapijas zāļu 
dažādajiem veidiem un pasākumiem, kas 
paredzēti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
6. nodaļā un 9. pantā, 14. panta 9. punktā 
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un 70. panta 2. punktā.

Pamatojums

Pārskatam par šīs regulas īstenošanu ir jāatspoguļo visa pašreizējās regulas darbības joma, 
tostarp stimulējoši pasākumi attiecībā uz MVU, operatīvi apstiprinājumi un apelācijas 
kārtība.

Grozījums Nr. 10
1.A PANTS (jauns)

1.a pants
Darbības jomas sašaurināšana

Šī regula neattiecas uz uzlabotas terapijas 
zālēm, kas pilnībā ir izgatavotas slimnīcā 
vienā eksemplārā pēc specifiskas, 
nestandartizētas un nepatentētas metodes, 
un tiek izmantotas slimnīcā, saskaņā ar 
katram pacientam atsevišķu recepti.

Pamatojums

Ja slimnīcas vai citas iestādes, izmantojot atzītu procesu, gatavo izstrādājumus, lai radītu 
zāles un ārstniecības palīglīdzekļus pacientiem sērijveidā un regulāri, tām ir jāievēro šīs 
regulas noteikumi, nodrošinot produktu kvalitāti, nekaitīgumu un efektivitāti. Ja slimnīcas 
izgatavo uzlabotas terapeitiskās iedarbības izstrādājumus pētniecības nolūkā vai arī vienreiz 
ārkārtas gadījumā, tām nav jāievēro centralizētā atļaujas izsniegšanas kārtība. Lai 
nodrošinātu atbilstību 28. panta 1. punktam, mēs sašaurinām pašreizējās regulas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 11
2. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA 1.A IEVILKUMS (jauns)

– to šūnu vai audu daļa satur dzīvotspējīgas 
šūnas vai audus; vai

Pamatojums

Šajā regulā vissvarīgākajam kritērijam, lai noteiktu kombinētas uzlabotas terapijas produktu, 
ir jābūt to šūnu vai audu daļas dzīvotspējai. Pacienta drošībai un produkta augsto standartu 
izvērtēšanai produkts vienmēr jāklasificē kā produkts uzlabotai terapijai, ja tas satur 
dzīvotspējīgus audus vai šūnas.
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Grozījums Nr. 12
2. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA 2. IEVILKUMS

– to šūnu vai audu daļai jāspēj darboties 
cilvēka ķermenī ar darbību, ko nevar
uzskatīt par pakārtotu tai, ko veic 
attiecīgā(s) ierīce(s).

– to šūnu vai audu daļai, kas satur 
dzīvotnespējīgas šūnas vai audus, jāspēj 
darboties cilvēka ķermenī ar darbību, ko var 
uzskatīt par galveno attiecībā pret darbību, 
ko veic attiecīgā(s) ierīce(s).

Pamatojums

Kombinēts produkts vienmēr jāuzskata par produktu uzlabotai terapijai, ja tas satur 
dzīvotnespējīgas šūnas vai audus, kuri darbojas cilvēka ķermenī tā, ka attiecīgā darbība ir 
primāra darbībai, ko veic attiecīgā produkta ierīces daļa.

Grozījums Nr. 13
3.A PANTS (jauns)

3.a pants
Aizliegums komercializēt cilvēka ķermeni

Ja produkts uzlabotai terapijai satur 
cilvēka audus vai šūnas, visi atļaujas 
izsniegšanas kārtības posmi jāīsteno 
saskaņā ar cilvēka ķermeņa vai ķermeņa 
daļu komercializēšanas aizlieguma 
principu. Šajā sakarā un šās regulas 
nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka:
– cilvēka šūnu un audu ziedošana ir 
brīvprātīga un neapmaksāta un notiek ar 
donora brīvu gribu bez atlīdzības, izņemot 
kompensācijas gadījumus, un
– apgāde ar audiem un šūnām notiek, 
negūstot peļņu.

Pamatojums

Straujai biotehnoloģijas un biomedicīnas attīstībai nevajadzētu apdraudēt pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, tostarp tiesības uz personas neaizskaramību ir ietvertas Ovjedo 
konvencijā, kā arī Pamattiesību hartā. Šos standartus var atbalstīt tikai tad, ja tos uzmanīgi 
ievēro visos atļaujas izsniegšanas procesa posmos. Tādēļ EMEA jāievēro šīs īpašās saistības. 
Dalībvalstīm būtu jāuzliek par pienākumu nodrošināt brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu 
un garantēt, ka apgāde ar audiem un šūnām notiek, pamatojoties uz bezpeļņas principiem.
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Grozījums Nr. 14
3.B PANTS (jauns)

3.b pants
Aizliegums produktiem, kas modificē 

cilvēka cilmes šūnu līniju
Netiek apstiprināti produkti, kas modificē 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti.

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētisko mantojumu, tiek 
aizskarta cilvēka cieņa. Produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskie izmēģinājumi saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, 
nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 15
4. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija izstrādā labas klīniskās prakses 
detalizētas pamatnostādnes uzlabotas 
terapijas zālēm.

3. Komisija izstrādā klīniskās izpētes 
atļauju piešķiršanas procedūru un labas 
klīniskās prakses detalizētas pamatnostādnes 
uzlabotas terapijas zālēm un jo īpaši audu 
inženierijas produktiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atzīst, ka šobrīd nepastāv nekādi tiesību akti un tātad arī pamatnostādnes, 
kas attiektos uz audu inženierijas produktiem, un ka tādas ir jāizstrādā, ne tikai saistībā ar 
labu klīnisko praksi, bet arī attiecībā uz klīniskās izpētes atļauju piešķiršanu.

Grozījums Nr. 16
9. PANTA 3. PUNKTS

3. Uzlaboto terapiju komitejas konsultāciju
saskaņā ar 1. punktu laicīgi nosūta 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas 
priekšsēdētājam, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots Regulas (EK) Nr. 726/2004 6. panta 
3. punktā noteiktais termiņš.

3. Uzlaboto terapiju komitejas atzinuma 
projektu saskaņā ar 1. punktu laicīgi nosūta 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas 
priekšsēdētājam, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots Regulas (EK) Nr. 726/2004 6. panta 
3. punktā vai 9. panta 2. punktā noteiktais 
termiņš.
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Pamatojums

Uzlabotas terapijas zāļu specifisko un unikālo īpašību dēļ EMEA pakļautībā ir izveidota 
jauna Uzlaboto terapiju komiteja, kurā strādā eksperti ar īpašu kvalifikāciju vai pieredzi šajā 
dinamiski augošajā jomā. Tādēļ šai jaunajai struktūrai ir jāatbild par atzinumu izstrādi 
attiecībā uz produktu kvalitāti, drošību un efektivitāti, lai tie saņemtu CHMP galīgo 
apstiprinājumu. Atzinuma projekts ir jāiesniedz laicīgi, lai tiktu ievērots arī Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 9. panta 2. punktā noteiktais termiņš.

Grozījums Nr. 17
9. PANTA 4. PUNKTS

4. Gadījumā, kad Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komitejas sastādītais zinātniskais atzinums 
par uzlabotas terapijas zālēm saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 5. panta 2. un 
3. punktu neatbilst Uzlaboto terapiju 
komitejas ieteikumam, Cilvēkiem paredzētu 
zāļu komiteja savam atzinumam pievieno 
detalizētu paskaidrojumu par šo atšķirīgo 
zinātnisko pamatojumu.

4. Gadījumā, kad Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komitejas sastādītais zinātniskais atzinums 
par uzlabotas terapijas zālēm saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 5. panta 2. un 
3. punktu neatbilst Uzlaboto terapiju 
komitejas atzinuma projektam, Cilvēkiem 
paredzētu zāļu komiteja savam atzinumam 
pievieno detalizētu paskaidrojumu par šo 
atšķirīgo zinātnisko pamatojumu.

Pamatojums

Skatīt 9. panta 3. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 18
10. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja ir runa par kombinētajām uzlabotās
terapijas zālēm, Aģentūrai ir jānovērtē viss 
produkts, ieskaitot jebkuru medicīnas ierīci 
vai aktīvo implantējamo medicīnas ierīci, 
kas iekļauta zālēs.

1. Ja ir runa par kombinētajām uzlabotas
terapijas zālēm, Aģentūra sniedz galīgo 
novērtējumu par visu produktu, ieskaitot 
jebkuru medicīnas ierīci vai aktīvo 
implantējamo medicīnas ierīci, kas iekļauta 
zālēs.

Pamatojums

Saskaņā ar 2. punktu medicīnas ierīce vai aktīvā implantējamā medicīnas ierīce, kas ir 
iekļauta kombinētajās uzlabotas terapijas zālēs, ir jāizvērtē pilnvarotai iestādei, lai gūtu 
labumu no plašās un īpašās pieredzes, ko sniedz šīs ierīces izmantošana. Nobeiguma 
novērtējums jāveic Aģentūrai, kas iekļauj pilnvarotās iestādes izvērtējumu savā galīgajā 
atzinumā. 
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Grozījums Nr. 19
10. PANTA 2. PUNKTS

2. Gadījumā, ja medicīnas ierīci vai aktīvo 
medicīnas ierīci, kas ir kombinēto uzlabotas
terapijas zāļu daļa, jau ir novērtējusi
pilnvarotā iestāde saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EEK vai Direktīvu 
90/385/EEK, Aģentūra savā novērtējumā 
ņem vērā šā vērtējuma rezultātus par 
attiecīgajām zālēm.

2. Kombinēto uzlabotas terapijas zāļu
tirdzniecības atļaujas pieteikumā iekļauj 
medicīnas ierīces vai aktīvās implantējamās 
medicīnas ierīces, kas ir kombinēto 
uzlabotas terapijas zāļu daļa, novērtējumu, 
ko veikusi pilnvarotā iestāde, kura norādīta 
kopā ar pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EEK vai Direktīvu 
90/385/EEK, Aģentūra savā novērtējumā 
iekļauj šā vērtējuma rezultātus par 
attiecīgajām zālēm.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnvaroto iestāžu plašās pieredzes un ekspertu zināšanu nepārtrauktu 
izmantošanu attiecībā uz medicīnas ierīcēm vai aktīvajām implantējamām medicīnas ierīcēm, 
pilnvarotajām iestādēm ir jāizvērtē medicīnas ierīces vai aktīvās implantējamās medicīnas 
ierīces, kas ir iekļautas uzlabotas terapijas zālēs. Aģentūrai ir jāiekļauj šie izvērtējumi savos 
kombinētā produkta nobeiguma novērtējumos saskaņā ar 1. punktu. 

Grozījums Nr. 20
14. PANTA 2. PUNKTS

2. Lietošanas instrukcijā atspoguļo 
rezultātus konsultācijām, kas veiktas ar 
mērķa pacientu grupām, nodrošinot, ka 
instrukcija ir salasāma, skaidra un viegli 
pielietojama.

2. Ja pacienti zāles saņem tikai un vienīgi 
no praktizējošiem mediķiem, lietošanas 
instrukcijā var izmantot produkta īpašību 
apkopojumu saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 11. pantu.

Pamatojums
Tā kā lielākā daļa uzlabotas terapijas zāļu nenonāks pie pacientiem, bet tās viņiem ievadīs 
praktizējoši mediķi, pacientiem, jo īpaši gadījumos ar autologiem produktiem, jāsaņem 
informācija par terapiju vēl pirms izejmateriāla atdalīšanas. Šā iemesla dēļ jāievieš iespēja 
izmantot produkta īpašību apkopojumu kā lietošanas instrukciju.

Tā kā zāļu iepakojums nenonāks pie pacientiem, nepieciešamību konsultēties ar mērķa 
pacientu grupām varēja svītrot.
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Grozījums Nr. 21
15. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Gadījumā, ja ir īpašs iemesls bažām, pēc 
Aģentūras ieteikuma Komisija kā daļu no 
tirdzniecības atļaujas var pieprasīt, lai tiktu 
izveidota riska pārvaldības sistēma, kas 
paredzēta uzlabotas terapijas zāļu risku 
identificēšanai, novēršanai vai mazināšanai, 
tostarp šās sistēmas efektivitātes 
novērtēšanai, vai tirdzniecības atļaujas 
turētājs veic īpašus pēcapstiprināšanas 
pētījumus un iesniedz tos pārskatīšanai
Aģentūrā.

2. Ja ir īpašs iemesls bažām, pēc Aģentūras 
ieteikuma Komisija kā daļu no tirdzniecības 
atļaujas pieprasa, lai tiktu izveidota riska 
pārvaldības sistēma, kas paredzēta uzlabotas 
terapijas zāļu risku identificēšanai, 
novēršanai vai mazināšanai, tostarp šās 
sistēmas efektivitātes novērtēšanai, vai 
tirdzniecības atļaujas turētājs veic īpašus 
pēcapstiprināšanas pētījumus un iesniedz tos 
pārskatīšanai Aģentūrā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu riska pārvaldības sistēmu efektivitāti, Komisijai ir jābūt pienākumam 
pieprasīt attiecīgos gaidījumos veikt nepieciešamos pasākumus.

Grozījums Nr. 22
15. PANTA 4. PUNKTS

4. Aģentūra izstrādā detalizētas 
pamatnostādnes saistībā ar 1., 2. un 
3. punkta piemērošanu.

4. Aģentūra izstrādā detalizētas 
pamatnostādnes saistībā ar 1., 2. un 
3. punkta piemērošanu. Tās balstās uz 
regulatīvās sadarbības un dialoga ar 
tirdzniecības atļaujas īpašnieku principiem.

Pamatojums

Izstrādājot riska pārvaldības pamatnostādnes pēc atļaujas izsniegšanas, ir jāievieš 
regulatīvās sadarbības un dialoga ar tirdzniecības atļaujas īpašnieku principi, lai varētu 
apkopot ierobežotās zināšanas šajā jomā. 

Grozījums Nr. 23
17. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
8. panta 1. punkta, par 90% ir jāsamazina 
maksa, kas jāmaksā Aģentūrai par jebkādu 
konsultāciju, kas saistībā ar uzlabotas 

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
8. panta 1. punkta, par 95% ir jāsamazina 
mazo un vidējo uzņēmumu un par 80% citu 
pieteikumu iesniedzēju maksa, kas jāmaksā 
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terapijas zālēm paredzēta 1. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 57. panta 
1. punkta n) apakšpunktā.

Aģentūrai par jebkādu konsultāciju, kura
saistībā ar uzlabotas terapijas zālēm 
paredzēta 1. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
n) apakšpunktā.

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir mudināt un atbalstīt MVU darbā pie uzlabotas terapijas zāļu izstrādes. 
Tāpēc būtu jāievieš īpaši atbrīvojumi no maksas par zinātniskajām konsultācijām, kas tiek 
sniegtas MVU. Pieci procenti no pamatmaksas, kas MVU jāsedz pašiem, ir simboliska 
summa, lai nepieļautu ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu. Lai atbalstītu tos pieteikumu 
iesniedzējus, kas nav MVU, un nodrošinātu visa sektora konkurētspēju, visiem pārējiem 
uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma būtu jāpiemēro 80% atlaide.

Grozījums Nr. 24
18. PANTA 1. PUNKTS

1. Jebkurš pieteikuma iesniedzējs, kurš 
izstrādā produktu, kas balstīts uz šūnām vai 
audiem, var pieprasīt Aģentūras zinātnisko 
ieteikumu ar nolūku noteikt, vai attiecīgais 
produkts, ņemot vērā zinātnisko 
pamatojumu, atbilst uzlabotās terapijas zāļu 
definīcijai. Aģentūra sniedz šo ieteikumu 
pēc konsultēšanās ar Komisiju.

1. Jebkurš pieteikuma iesniedzējs, kurš 
izstrādā produktu, kas balstīts uz šūnām vai 
audiem, var pieprasīt Aģentūras zinātnisko 
ieteikumu ar nolūku noteikt, vai attiecīgais 
produkts, ņemot vērā zinātnisko 
pamatojumu, atbilst uzlabotas terapijas zāļu 
definīcijai. Aģentūra sniedz šo ieteikumu 
pēc konsultēšanās ar Uzlaboto terapiju 
komiteju un Komisiju 60 dienu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas brīža.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums paredz, ka pieteikuma iesniedzējs savlaicīgi iegūs skaidrību par 
attiecīgo produktu, tādējādi atvieglojot darbības plānošanu un turpmāku produkta izstrādi.

Grozījums Nr. 25
19.A PANTS (jauns)

19.a pants
Stimuli maziem un vidējiem biotehnoloģiju 

uzņēmumiem
1. Uzlabotas terapijas zāļu ražotājiem, 
kuros strādā līdz 500 darbiniekiem un kuru 
gada apgrozījums nepārsniedz 
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EUR 100 miljonus vai kuru kopējā gada 
bilance nepārsniedz EUR 70 miljonus, 
pienākas visi atvieglojumi, ko piešķir 
maziem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā 
ar Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumu 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju.1

2. Tas pats attiecas uz uzņēmumiem, kuros 
citu uzņēmumu līdzdalība nepārsniedz 50% 
un kuri vairāk nekā 15% no gada 
apgrozījuma iegulda izpētē un attīstībā.
_________________ 
1 L 124, 20.5.2003, 36. lpp.

Pamatojums

Daudziem jauniem biotehnoloģiju uzņēmumiem ir grūti panākt atbilstību MVU kritērijiem. 
Viens no iemesliem ir tāds, ka patenta vai platformas tehnoloģijas iegāde vai pārdošana var 
radīt lielu vienreizējo apgrozījumu, kas pārsniedz pašreiz spēkā esošos ierobežojumus. Vēl 
viens iemesls ir tas, ka daudzi uzņēmumi neatbilst spēkā esošajiem neatkarības kritērijiem 
(līdzdalība zem 25%), jo tie ir noslēguši savienības ar citiem uzņēmumiem. Jādomā, ka šīs 
problēmas visvairāk ietekmēs biotehnoloģiju uzņēmumus. Neatkarīgi no tā šiem uzņēmumiem 
būtu jāpiedāvā labvēlīgāki finansiālie nosacījumi.

Grozījums Nr. 26
19.B PANTS (jauns)

19.b pants
Atlaide maksai par tirdzniecības atļauju

1. Maksu par tirdzniecības atļauju 
samazina līdz 50%, ja pieteikuma 
iesniedzējs var pierādīt, ka Kopienā ir īpaša 
sabiedrības interese par attiecīgajām 
uzlabotas terapijas zālēm vai ja gaidāmie 
ienākumi no šāda produkta tirdzniecības ir 
nelieli, salīdzinot ar ieguldītajiem 
līdzekļiem.
2. Pirmais punkts attiecas arī uz maksu par 
pēcapstiprināšanas pasākumiem, ko 
Aģentūra veic pirmajā gadā pēc 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
attiecīgajām zālēm. 
3. Mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā, kā 
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arī gadījumos, kad uzņēmumā nav vairāk 
kā 500 darbinieku un tā gada apgrozījums 
nepārsniedz EUR 100 miljonus vai tā 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 70 miljonus, pirmais punkts attiecas 
arī uz maksu par Aģentūras veiktajiem 
pēcapstiprināšanas pasākumiem bez laika 
ierobežojuma.
4. Tādiem uzņēmumiem, kuros citu 
uzņēmumu līdzdalība nepārsniedz 50% un 
kuri vairāk nekā 15% no gada apgrozījuma 
iegulda izpētē un attīstībā, pirmais punkts 
attiecas arī uz maksu par Aģentūras 
veiktajiem pēcapstiprināšanas pasākumiem 
bez laika ierobežojuma.

Pamatojums

Atlaides maksai par tirdzniecības atļaujām ir vajadzīgas, ja uzlabotas terapijas zāles kalpo 
sabiedrības interesēm, piemēram, pret retām slimībām, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir MVU. 
Šiem produktiem un uzņēmumiem centralizētā procedūra ir liels administratīvais slogs, kas 
jāatvieglo, samazinot maksas. Ierosinātās atlaides ir vajadzīgas arī autologām uzlabotas 
terapijas zālēm un mērķizmantošanai paredzētām zālēm, jo šos produktus ir iespējams laist 
tirgū tikai ierobežotā daudzumā.

Grozījums Nr. 27
21. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

(c) četri locekļi, kurus iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz sabiedrības pieprasījumu 
pēc interešu izteikšanas, lai divi no tiem
pārstāvētu ķirurgu un divi – pacientu 
biedrības;

(c) divi locekļi un divi aizstājēji, kurus 
iecēlusi Komisija, pamatojoties uz publisku 
uzaicinājumu izteikt savu ieinteresētību un 
apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, lai 
pārstāvētu ārstus-terapeitus;

Pamatojums

Lai aptvertu visas medicīnas jomas, uz kurām uzlabotas terapijas var attiekties, Uzlaboto 
terapiju komitejā ir jāpārstāv vispārīgāka medicīnas kompetence, t.i., ārsti-terapeiti. Turklāt, 
ieviešot locekļu aizstājējus, mums būtu jānodrošina iesaistīto grupu pastāvīga pārstāvība. Šie 
locekļi un viņu aizstājēji jāieceļ, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu.
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Grozījums Nr. 28
21. PANTA 1. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(ca) divi locekļi un divi aizstājēji, kurus 
iecēlusi Komisija, pamatojoties uz publisku 
uzaicinājumu izteikt savu ieinteresētību, un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
lai pārstāvētu pacientu biedrības;

Pamatojums

Ar aizstājēju iecelšanu mēs gribētu nodrošināt, lai pastāvīgi būtu pārstāvētas visas iesaistītās 
grupas. Šie locekļi un viņu aizstājēji jāieceļ, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 29
21. PANTA 2. PUNKTS

2. Visus Uzlaboto terapiju komitejas 
locekļus izvēlas, pamatojoties uz to 
zinātnisko kvalifikāciju vai pieredzi attiecībā 
uz uzlabotas terapijas zālēm. Šā panta 
1. punkta b) apakšpunkta īstenošanā 
dalībvalstis sadarbojas Aģentūras 
izpilddirektora vadībā, lai nodrošinātu to, ka 
Uzlaboto terapiju komitejas gala uzbūve 
atbilstoši un saskaņoti aptver zinātnes jomas, 
kas ir saistītas ar uzlabotajām terapijām, 
ieskaitot medicīnas ierīces, audu inženieriju, 
gēnu terapiju, šūnu terapiju, biotehnoloģiju, 
zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzību, 
riska pārvaldību un ētiku.

2. Visus Uzlaboto terapiju komitejas 
locekļus un aizstājējus izvēlas, pamatojoties 
uz to zinātnisko kvalifikāciju vai pieredzi 
attiecībā uz uzlabotas terapijas zālēm. Šā 
panta 1. punkta b) apakšpunkta īstenošanā 
dalībvalstis sadarbojas Aģentūras 
izpilddirektora vadībā, lai nodrošinātu to, ka 
Uzlaboto terapiju komitejas gala uzbūve 
atbilstoši un saskaņoti aptver zinātnes jomas, 
kas ir saistītas ar uzlabotajām terapijām, 
ieskaitot medicīnas ierīces, audu inženieriju, 
gēnu terapiju, šūnu terapiju, biotehnoloģiju, 
zāļu izraisīto blakņu uzraudzību, riska 
pārvaldību un ētiku.

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komitejas locekļu aizstājējiem, kuru statuss ir ieviests ar 1. punktu, jāatbilst 
tiem pašiem zinātniskās kvalifikācijas vai kompetences kritērijiem, kuri pastāv attiecībā uz tās 
locekļiem uzlabotas terapijas zāļu jomā.

Grozījums Nr. 30
23. PANTA A) APAKŠPUNKTS
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(a) konsultēt Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komiteju par jebkuriem datiem, kas radušies
uzlabotas terapijas zāļu izstrādē, lai 
formulētu viedokli par to kvalitāti, drošību 
un iedarbību;

(a) sagatavot atzinuma projektu par 
pārbaudei iesniegto uzlabotas terapijas zāļu 
kvalitāti, drošību un efektivitāti; šo 
atzinuma projektu iesniedz apstiprināšanai 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejā. 
Uzlaboto terapiju komiteja konsultē
Cilvēkiem paredzētu zāļu komiteju par 
jebkuriem datiem, kas iegūti šā produkta 
izstrādes gaitā;

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komitejas sastāvā jābūt iespējami labākajiem ekspertiem no ES 
dalībvalstīm. Šā iemesla dēļ jebkura Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas sniegtā atzinuma 
pamatā ir jābūt šo ekspertu slēdzienam par attiecīgo produktu.

Grozījums Nr. 31
23. PANTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(aa) konsultēt Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komiteju par grozījumiem, kuri paredzēti 
4. panta 2. punktā, 8., 19. un 24. pantā;

Pamatojums

Uzlabotas terapijas zāļu novērtējumam bieži vien ir nepieciešamas ļoti specifiskas zināšanas, 
un šim nolūkam ir izveidota specializēta Uzlaboto terapiju komiteja. Tādēļ ir loģiski, ka šai 
specializētajai komitejai kā padomdevējai ir jāpiedalās komitoloģijas procedūrā, lai izdarītu 
grozījumus pielikumos un attiecībā uz citām tehniskām prasībām.

Grozījums Nr. 32
23. PANTA EA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(ea) sniegt ieteikumus par 17. pantā 
minētajām zinātniskās konsultācijas 
procedūrām;

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komitejas sastāvā jābūt iespējami labākajiem ekspertiem no ES 
dalībvalstīm. Tādēļ, sniedzot jebkādus ieteikumus saistībā ar uzlabotas terapijas zālēm, ir 
jāpamatojas uz šo ekspertu slēdzieniem.
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Grozījums Nr. 33
23. PANTA EB) APAKŠPUNKTS (jauns)

(eb) sniegt konsultācijas par produktu 
klasifikāciju, kā minēts 18. pantā.

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komitejas sastāvā jābūt iespējami labākajiem ekspertiem no ES 
dalībvalstīm. Tādēļ, sniedzot jebkādus ieteikumus saistībā ar uzlabotas terapijas zāļu 
klasifikāciju, ir jāpamatojas uz šo ekspertu slēdzieniem.

Grozījums Nr. 34
24. PANTS

Komisija atbilstoši 26. panta 2. punktā 
noteiktajai procedūrai groza I līdz 
IV pielikumu, lai šos pielikumus pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Komisija atbilstoši 26. panta 2. punktā 
noteiktajai procedūrai groza II līdz 
IV pielikumu, lai šos pielikumus pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Pamatojums

I pielikumā ir ietverta būtiska pamatdefinīcija. Tādēļ to nedrīkst pakļaut izmaiņām 
komitoloģijas procedūrās. Ja zinātniskā progresa mērķu dēļ ir nepieciešamas kādas izmaiņas, 
tās ir jāpieņem ar koplēmumu, tajā pilnībā iesaistot Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 35
25. PANTS

Piecu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēka Komisija publicē vispārēju ziņojumu 
par minētās regulas piemērošanu, iekļaujot 
visaptverošu informāciju par to uzlabotas 
terapijas zāļu dažādajiem veidiem, kas 
atļautas atbilstoši šai regulai.

Piecu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārēju ziņojumu 
par minētās regulas piemērošanu, iekļaujot 
visaptverošu informāciju par to uzlabotas 
terapijas zāļu dažādajiem veidiem, kas 
atļautas atbilstoši šai regulai, kā arī par to 
pasākumu piemērošanu un ietekmi, kuri 
paredzēti šīs regulas 6. nodaļā un Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 9. pantā, 14. panta 
9. punktā un 70. panta 2. punktā.
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija var 
ieteikt grozījumus šajā regulā un Regulā 
(EK) Nr. 726/2004.
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Pamatojums

Pārskatam par šīs regulas īstenošanu ir jāatspoguļo visa pašreizējās regulas darbības joma, 
tostarp stimulējoši pasākumi attiecībā uz MVU, operatīvi apstiprinājumi un apelācijas 
kārtība. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisijai ir no jauna jāizvērtē pašreizējie noteikumi un 
jāiesaka grozījumi, lai tos uzlabotu to dažādo noteikumu un procedūru saskaņošanai, kas tiek 
izmantoti EMEA darbības jomā.

Grozījums Nr. 36
26. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Komisija nodrošina to, ka visām 
ieinteresētajām pusēm laikus ir pieejama 
informācija par paredzētajiem 
pasākumiem.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka rūpniecības sektors un citas ieinteresētās puses no paša 
sākuma būtu iesaistītas sekundāro tiesību aktu un norādījumus saturošu dokumentu izstrādē. 
Šī koncepcija jau ir ietverta Kopienas tiesību aktos (skatīt 2004. gada 21. marta 
Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem).

Grozījums Nr. 37
27. PANTA 2. APAKŠPUNKTS

Pielikuma1.a punkts (Regula (EK) Nr. 726/2004)

“1a. Uzlabotas terapijas zāles, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. [Eiropas Parlamenta un 
Padomes … (Regula par uzlabotas terapijas 
zālēm)].

“1a. Uzlabotas terapijas zāles, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. [Eiropas Parlamenta un 
Padomes … (Regula par uzlabotas terapijas 
zālēm)], izņemot autologai vai konkrētai 
lietošanai paredzētas uzlabotas terapijas 
zāles, ko ražo un izplata tikai un vienīgi 
vienā dalībvalstī, un kurām šī dalībvalsts kā 
alternatīvu ir paredzējusi piemērot valsts 
tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
procedūru piecu gadu laikposmam pēc 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas valsts 
līmenī. Pēc tam ir nepieciešams iesniegt 
pieteikumu atjaunošanai centralizētā 
procedūrā, pēc kuras valsts tirdzniecības 
atļauja kļūst par centralizētu tirdzniecības 
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atļauju.

Pamatojums

Lai atvieglotu ienākšanu tirgū daudziem MVU, kas vēlas pārdot savu produktu tikai vienā 
dalībvalstī, ir jānodrošina iespēja piešķirt valsts līmeņa tirdzniecības atļauju produktiem, 
kurus paredzēts tirgot vienas valsts robežās.
Šai valsts tirdzniecības atļaujai jānosaka derīguma termiņa ierobežojums pieci gadi. Pēc šā 
pirmā piecu gadu laikposma atļauju var atjaunot centralizētas tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūrā.

Grozījums Nr. 38
28. PANTA 1. APAKŠPUNKTS

3. panta 7. punkts (Direktīva 2001/83/EK)

“7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)], kas ir gan
sagatavotas pilnīgi, gan izmantotas
atsevišķā slimnīcā saskaņā ar recepti katram
individuālajam pacientam.

“7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)], kas ir pilnībā
izgatavotas slimnīcā vienā eksemplārā pēc 
specifiskas, nestandartizētas un 
nepatentētas metodes, un izmantotas 
slimnīcā saskaņā ar atsevišķu recepti katram
individuālam pacientam.

Uz uzlabotas terapijas zālēm neattiecas 
1. un 2. punkts. 

Pamatojums

Direktīvā 2001/83/EK noteiktie izņēmumi ļauj aptiekām izgatavot zāles saskaņā ar receptēm, 
neievērojot medikamentiem paredzētos tiesību aktus. Šis izņēmums arī ļautu slimnīcu 
iekšējām aptiekām ražot audu inženierijas produktus, izmantojot standartizētas metodes un 
standarta bāzi. Līdz ar to šis grozījums ir īpaši būtisks, lai nodrošinātu, ka no šīs regulas 
jomas tiek izslēgti tikai vienreizēji izgatavoti produkti.

Grozījums Nr. 39
28. PANTA 2. APAKŠPUNKTS

4. panta 5. punkts (Direktīva 2001/83/EK)

“5. Šī direktīva un uz to attiecinātās regulas 
neietekmē valsts tiesību aktu piemērošanu, 
kas aizliedz vai ierobežo jebkāda īpaša veida 
cilvēku vai dzīvnieku šūnu izmantošanu vai 
pārdošanu, medicīnas ierīču nodrošinājumu 
vai izmantošanu, kas satur, sastāv vai ir 

“5. Šī direktīva un uz to attiecinātās regulas 
neietekmē valsts tiesību aktu piemērošanu, 
kas ētisku apsvērumu dēļ aizliedz vai 
ierobežo jebkāda īpaša veida cilvēku vai 
dzīvnieku šūnu izmantošanu vai pārdošanu, 
medicīnas ierīču nodrošinājumu vai 
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iegūti no šīm šūnām. Dalībvalstis dara 
zināmus Komisijai attiecīgos valsts tiesību 
aktus.”

izmantošanu, kas satur, sastāv vai ir iegūti 
no šīm šūnām. Dalībvalstis dara zināmus 
Komisijai attiecīgos valsts tiesību aktus.
Komisija publicē rezultātus publiskā 
reģistrā.”

Pamatojums

Dalībvalstīm jāpatur tiesības aizliegt vai atļaut produktus, pamatojoties uz ētiskiem 
apsvērumiem, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts nostāju. Dalībvalstīm pārredzami 
jāinformē Komisija par produktiem, kurus tiks atļauts laist tirgū, lai ražotāji varētu vadīties 
pēc oficiāla saraksta.

Grozījums Nr. 40
29. PANTS

1. Uzlabotas terapijas zālēm, kas likumīgi 
atradās Kopienas tirgū saskaņā ar valsts vai 
Kopienas tiesību aktiem šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī, ir jāatbilst šai regulai ne 
vēlāk kā divus gadus pēc minētās regulas 
stāšanās spēkā.

1. Uzlabotas terapijas zālēm, izņemot audu 
inženierijas produktus, kas likumīgi atradās 
Kopienas tirgū saskaņā ar valsts vai 
Kopienas tiesību aktiem šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī, ne vēlāk kā piecu gadu laikā
pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz 
pieteikumu tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanai.

2. Audu inženierijas produktiem, kas 
likumīgi atrodas Kopienas tirgū saskaņā ar 
valsts vai Kopienas tiesību aktiem 8. pantā
minēto tehnisko prasību spēkā stāšanās 
brīdī, pieteikumu tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanai iesniedz ne vēlāk kā piecu 
gadu laikā pēc 8. pantā minēto tehnisko 
prasību stāšanās spēkā.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
3. panta 1. punkta, nav jāmaksā nekāda 
maksa Aģentūrai saistībā ar pieteikumiem, 
kas iesniegti, lai atļautu uzlabotas terapijas 
zāles, kas minētas 1. punktā.

3. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
3. panta 1. punkta, nav jāmaksā nekāda 
maksa Aģentūrai saistībā ar pieteikumiem, 
kas iesniegti, lai atļautu uzlabotas terapijas 
zāles, kas minētas 1. punktā.

Pamatojums

Paredzētais divu gadu pārejas periods ir pārāk īss, jo daudzos gadījumos klīniskās izpētes 
posms vien ir ilgāks par ierosināto termiņu.
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Turklāt pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs tikai par pieteikuma iesniegšanas termiņu 
ievērošanu, nevis par kavēšanos Aģentūras vai dalībvalstu kompetento iestāžu vainas dēļ vai 
par sarežģījumiem novērtēšanas fāzē. Pretējā gadījumā pacienti varētu palikt bez šiem 
svarīgajiem, jaunajiem medikamentiem.

Grozījums Nr. 41
30. PANTS

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [3 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

2. To piemēro no *, izņemot to, kas attiecas 
uz audu inženierijas produktiem.
3. Attiecībā uz audu inženierijas 
produktiem šo regulu piemēro no dienas, 
kad būs stājušās spēkā visas 4., 5. un 
8. pantā minētās prasības.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

4. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir 
tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
___________

* 3 mēneši pēc minētās direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai ņemtu vērā dažādos termiņus, kas nepieciešami regulu un direktīvu 
piemērošanai. Ar šo grozījumu tiek atzīts, ka farmaceitisko režīmu, kāds tas ir šobrīd, nevar 
piemērot audu inženierijas produktiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai regula tiktu piemērota 
tikai tad, kad būs piemērojamas visas direktīvas, kuras tā groza.
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