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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pokrokové liečebné postupy sú vysoko inovatívnymi liekmi založenými na génoch (génová 
terapia), bunkách (bunková terapia) alebo tkanivách (tkanivové inžinierstvo). Tieto pokrokové 
liečebné postupy umožňujú revolučnú liečbu chorôb a zranení akými sú rakovina, 
Parkinsonova choroba, popáleniny kože alebo vážne poškodenie chrupky a očakáva sa, že 
významne zmenia lekársku prax.

Rozvoj pokrokových liečebných postupov v súčasnosti brzdí nedostatok harmonizovanej 
legislatívy EÚ. Najmä produkty tkanivového inžinierstva nie sú v súčasnosti regulované na 
úrovni Spoločenstva a táto skutočnosť spôsobuje rozdiely vo vnútroštátnej legislatíve a v 
postupe udeľovania povolení. To brzdí vnútorný trh a negatívne ovplyvňuje inovatívnu 
kapacitu a konkurencieschopnosť EÚ.

Cieľom navrhovaného nariadenia je preklenúť regulačnú medzeru zjednotením všetkých 
liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch do jedného právneho 
rámca. Nariadenie nadväzuje na už existujúce právne predpisy (predovšetkým na smernicu 
2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch a na 
nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky) a preto je 
potrebné posudzovať ho s ohľadom na ne.

Hlavnými prvkami návrhu Komisie sú:
• centralizovaný postup udeľovania povolení na obchodovanie, aby bolo možné 

profitovať zo spoločného využívania znaleckých posudkov na európskej úrovni a z 
priameho prístupu na trh EÚ;

• nový multidisciplinárny výbor odborníkov (Výbor pre pokrokové liečebné postupy) v 
rámci Európskej agentúry pre lieky (EMEA) s cieľom hodnotiť lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch a sledovať vedecký vývoj v tejto 
oblasti;

• technické požiadavky prispôsobené konkrétnym vlastnostiam týchto liekov;
• prísnejšie požiadavky s ohľadom na rizikový manažment a sledovateľnosť;
• nízkorozpočtový systém poskytovania špičkového vedeckého poradenstva zo strany 

EMEA;
• osobitné stimuly pre malé a stredné podniky (MSP).

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie. Tkanivové inžinierstvo 
je novou biotechnologickou disciplínou na rozhraní medzi medicínou, bunkovou a 
molekulárnou biológiou, vedy o materiáloch a inžinierstva. Prostredníctvom vývoja liekov 
určených na výmenu, opravu alebo regeneráciu ľudských tkanív by sa mohlo predísť 
nedostatku orgánov a zachrániť tisícky ľudských životov v Európe. Spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko preto víta vytvorenie pevného a komplexného regulačného rámca, 
ktorý v tomto odvetví umožní harmonizovaný prístup na trh a súčasne podporí 
konkurencieschopnosť a zabezpečí vysokú mieru ochrany zdravia.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by rada zdôraznila skutočnosť, že definície 
by mali byť dostatočne podrobné, aby sa tak zabezpečila právna istota a súčasne dostatočne 
flexibilné, aby bolo možné držať krok s rozvojom vied a technológií. Spomínaná rovnováha je 
potrebná aj pri postupe udeľovania povolení na obchodovanie. Spravodajkyňa výboru 
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požiadaného o stanovisko podporuje vytvorenie centralizovaného postupu udeľovania 
povolení na obchodovanie, aby bolo možné profitovať zo spoločného využívania znaleckých 
posudkov, no súčasne zdôrazňuje potrebu zmierniť regulačné bremeno, ktoré by mohlo 
vzniknúť v dôsledku takéhoto postupu predovšetkým pre malé a stredné podniky.
Skutočnosť, že základom liekov využívaných pri pokrokových liečebných postupoch môžu 
byť ľudské bunky, môže vyvolať dôležité etické otázky. V súčasnosti za rozhodnutia o 
používaní alebo zákaze akéhokoľvek typu buniek vrátane embryonálnych kmeňových buniek 
nesú zodpovednosť jednotlivé štáty. V tomto návrhu sa spomínaná zásada zachováva, čo 
znamená, že rozhodnutia o vývoji, používaní alebo predaji výrobkov založených na 
akomkoľvek špecifickom druhu ľudských alebo živočíšnych buniek zostanú vnútroštátnou 
zodpovednosťou. To je v plnom súlade so smernicou o kvalite a bezpečnosti ľudských tkanív 
a buniek (smernica 2004/23/ES).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1
ODÔVODNENIE 5

(5) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by sa 
mali právne upraviť, pokiaľ sa plánuje ich 
umiestnenie na trh v členských štátoch a bez 
ohľadu na to, či sú pripravené priemyselne 
alebo vyrobené metódou, ktorej súčasťou je 
priemyselný proces, v zmysle článku 2 ods. 
1 smernice 2001/83/ES. Lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici a aj sa v nej použijú v súlade s
lekárskym predpisom pre jednotlivého 
pacienta, by sa mali vyňať z rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

(5) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by sa 
mali právne upraviť, pokiaľ sa plánuje ich 
umiestnenie na trh v členských štátoch a bez 
ohľadu na to, či sú pripravené priemyselne 
alebo vyrobené metódou, ktorej súčasťou je 
priemyselný proces, v zmysle článku 2 ods. 
1 smernice 2001/83/ES. Lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici jednorazovo na základe 
osobitného, neštandardného a 
nepatentovaného postupu a aj sa v nej 
použijú tak, aby vyhovovali osobitne 
vystavenému  lekárskemu predpisu pre 
jednotlivého pacienta by sa mali vyňať z 
rozsahu pôsobenia tohto nariadenia.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

V prípadoch, keď nemocnice alebo iné inštitúcie pripravujú lieky zavedeným postupom, a tak 
pripravujú liečebné prípravky pre pacientov sériovo a rutinne, mali by dodržiavať 
ustanovenia tohto nariadenia.  Avšak v prípadoch, keď nemocnice pripravujú lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných postupoch na výskumné účely alebo výnimočne, 
jednorazovo, k ich povinnostiam by  nemalo patriť dodržiavanie centralizovaného 
povoľovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2
ODÔVODNENIE 7 B (nové)

(7) Smernica 2001/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov s 
humánnymi liekmi¹ zakazuje pokusy v 
oblasti génovej terapie, ktorých výsledkom 
je modifikácia genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca.  Smernica 
98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov² považuje 
postupy modifikácie genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca za 
nepatentovateľné. Aby sa zabezpečila 
zlučiteľnosť právnych predpisov, 
nariadenie by malo zakázať povoľovanie 
produktov, ktoré modifikujú genetickú 
identitu zárodočnej línie ľudských 
jedincov.
_____________ 

¹ Ú. v. ES L 121, 1.5. 2001, s. 34.
² Ú. v. ES L 213, 30.7. 1998, s. 13.

Odôvodnenie

Rovnako ako to jasne vyjadrujú články 1a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa 
ohrozuje, ak sa pozmeňuje dedičstvo genetickej identity. Produkty, ktoré riadne nepodliehajú 
povinnosti klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa 
smernice 98/44/ES, by sa nemali dať povoliť podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3
ODÔVODNENIE 7 C (nové)
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(7 ) Toto nariadenie by malo zakázať 
povoľovanie produktov pochádzajúcich z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér 
alebo produktov, ktoré obsahujú tkanivá 
alebo bunky pochádzajúce alebo získané z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér.
Toto ustanovenie by nemalo vylučovať 
transplantáciu somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie.

Odôvodnenie

Je potrebné  rešpektovať fyzickú a mentálnu integritu osobnosti a ľudskú dôstojnosť, tak ako 
to zdôrazňujú články 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie. Tvorba hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér je ohrozovaním práva na integritu osobnosti a porušovaním ľudskej 
dôstojnosti. Preto by sa týmto nariadením nemali povoľovať produkty, ktoré obsahujú  
hybridy ľudí a živočíchov alebo chiméry alebo produkty, ktoré z nich pochádzajú.
Xenotransplantácie na terapeutické účely by sa nemali vylučovať, pokiaľ nezasahujú do 
zárodočnej línie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4
ODÔVODNENIE 9

(9) Hodnotenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch často 
vyžaduje značne špecifické odborné 
poznatky, ktoré sú nad rámec tradičnej 
farmaceutickej oblasti a vzťahujú sa na 
medzné oblasti týkajúce sa iných odvetví, 
ako napr. biotechnológia alebo zdravotnícke 
pomôcky. Z tohto dôvodu je potrebné 
vytvoriť v rámci agentúry Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy, s ktorým by sa 
mohol Výbor pre humánne lieky agentúry 
poradiť pri hodnotení údajov týkajúcich sa 
liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
predtým, ako vydá konečné vedecké 
stanovisko. Okrem toho Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy môže
konzultovať hodnotenie akéhokoľvek iného 
lieku, ktorý vyžaduje osobitné odborné 
poznatky patriace do oblasti jeho právomoci.

(9) Hodnotenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch často 
vyžaduje značne špecifické odborné 
poznatky, ktoré sú nad rámec tradičnej 
farmaceutickej oblasti a vzťahujú sa na 
medzné oblasti týkajúce sa iných odvetví, 
ako napr. biotechnológia alebo zdravotnícke 
pomôcky. Z tohto dôvodu je potrebné 
vytvoriť v rámci agentúry Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy, ktorý by mal 
byť zodpovedný za prípravu návrhu 
stanoviska týkajúceho sa kvality, 
bezpečnosti a účinnosti každého lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch na konečné 
schválenie Výborom pre humánne lieky 
agentúry. Okrem toho by mal Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy konzultovať 
hodnotenie akéhokoľvek iného lieku, ktorý 
vyžaduje osobitné odborné poznatky 
patriace do oblasti jeho právomoci.
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Odôvodnenie

Z dôvodu osobitnej a jedinečnej povahy liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch sa v rámci agentúry EMEA  zriaďuje Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy, ktorý pozostáva z odborníkov so špecifickými kvalifikáciami alebo skúsenosťami z 
tejto vysoko inovatívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.  Za prípravu stanoviska týkajúceho 
sa kvality, bezpečnosti a účinnosti produktov na konečné schválenie Výborom pre humánne 
lieky by mal byť preto zodpovedný nový štruktúrny prvok. S výborom by sa malo konzultovať 
aj hodnotenie iných produktov, ktoré sú v jeho kompetencii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5
ODÔVODNENIE 9 A (nové)

9a) Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
by mal Výboru pre humánne lieky 
poskytovať poradenstvo o tom, či sa 
definícia lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
vzťahuje na produkt.

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mal z dôvodu osobitnej expertízy, ktorú má,  
pomáhať Výboru pre humánne lieky pri klasifikácii a určovaní toho, či produkt je alebo nie je 
liekom určeným na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6
ODÔVODNENIE 14

(14) Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva.
Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív 
a buniek predstavuje faktor, ktorý môže 
prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti 
tkanív a buniek, a tým aj k ochrane 
ľudského zdravia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhujeme vypustiť toto odôvodnenie z dôvodu zaradenia nového odôvodnenia 7a a nových 
článkov 3a a 28a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7
ODÔVODNENIE 16
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(16) Výroba liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by mala 
byť v súlade so zásadami správnej výrobnej 
praxe, ako je ustanovené v smernici Komisie 
2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa 
ustanovujú zásady a metodické pokyny 
správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov 
na humánne použitie a skúšaných liekov na 
humánne použitie. Okrem toho by sa mali 
vypracovať usmernenia týkajúce sa liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch tak, aby sa riadne 
zohľadnil osobitý charakter ich výrobného 
procesu.

(16) Výroba liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by mala 
byť v súlade so zásadami správnej výrobnej 
praxe, ako je ustanovené v smernici Komisie 
2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa 
ustanovujú zásady a metodické pokyny 
správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov 
na humánne použitie a skúšaných liekov na 
humánne použitie, ktoré sa podľa potreby 
prispôsobujú osobitnej povahe výrobkov pre 
pokrokové liečebné postupy, predovšetkým 
produktov tkanivového inžinierstva. Okrem 
toho by sa mali vypracovať usmernenia 
týkajúce sa liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch tak, 
aby sa riadne zohľadnil osobitý charakter ich 
výrobného procesu.

Odôvodnenie

Existujúce zásady správnej výrobnej praxe stanovené smernicou 2003/94/ES nemusia byť 
úplne vhodné pokiaľ ide o lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.
Náležitá by bola nová smernica o správnej výrobnej praxi, osobitne zameraná na lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných postupoch a nie len usmernenie o existujúcej správnej 
výrobnej praxi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 24

(24) Na zohľadnenie vedeckého a 
technického vývoja by Komisia mala byť 
oprávnená prijať všetky potrebné zmeny 
týkajúce sa technických požiadaviek v 
prípade žiadostí o povolenie na uvedenie na 
trh liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupov, súhrnu 
charakteristických vlastností výrobku, 
označenia a príbalového letáku.

(24) Na zohľadnenie vedeckého a 
technického vývoja by Komisia mala byť 
oprávnená prijať všetky potrebné zmeny 
týkajúce sa technických požiadaviek v 
prípade žiadostí o povolenie na uvedenie na 
trh liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, súhrnu 
charakteristických vlastností výrobku, 
označenia a príbalového letáku. Komisia 
zabezpečí, aby dôležité informácie o 
plánovaných opatreniach boli bezodkladne 
poskytnuté zainteresovaným stranám.

Odôvodnenie
S cieľom uskutočniť dobre plánované a efektívne investície do výskumu a vývoja je pre 
priemysel dôležitá lepšia predvídateľnosť budúcich nariadení.  Dôležité informácie o 
plánovaných opatreniach je preto potrebné poskytnúť čo najrýchlejšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE  25

(25) Mali by sa stanoviť ustanovenia o 
podávaní správ po získaní skúseností o 
implementácii tohto nariadenia s osobitným 
dôrazom na rôzne typy schválených liekov 
určených pre pokrokové liečebné postupy.

(25) Mali by sa stanoviť ustanovenia o 
podávaní správ po získaní skúseností o 
implementácii tohto nariadenia s osobitným 
dôrazom na rôzne typy schválených liekov 
určených pre pokrokové liečebné postupy a 
na opatrenia uvedené v kapitole 6 a v 
článku 9, 14 ods.9 a 70 ods.2 nariadenia 
(ES) č. 726/2004.

Odôvodnenie

Správa o uplatňovaní tohto nariadenia by mala obsahovať celý rozsah pôsobnosti 
existujúceho nariadenia vrátane stimulujúcich opatrení pre MSP, urýchleného schvaľovania a 
odvolacieho konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10
ČLÁNOK 1 A (nový)

Článok 1a
Vyňatie  z rozsahu pôsobnosti

Toto nariadenie sa neuplatní na  lieky 
určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ktoré sa kompletne 
pripravujú v nemocnici jednorazovo na 
základe osobitného, neštandardného a 
nepatentovaného postupu a použijú sa v 
nemocnici tak, aby vyhovovali osobitne 
vystavenému  lekárskemu predpisu pre 
jednotlivého pacienta.

Odôvodnenie

V prípadoch, keď nemocnice alebo iné inštitúcie pripravujú lieky zavedeným postupom, a tak 
pripravujú liečebné prípravky pre pacientov sériovo a rutinne, mali by dodržiavať 
ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa zabezpečuje kvalita, bezpečnosť a účinnosť 
produktov.  Avšak v prípadoch, keď nemocnice pripravujú lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch na výskumné účely alebo výnimočne, jednorazovo, nemalo 
by byť ich povinnosťou  dodržiavať centralizovaný povoľovací postup. Aby sa zabezpečil 
súlad s článkom 28 ods.,  zavádzame do nariadenia vylúčenie z  rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD (D) ZARÁŽKA 1 A (nová)

- jeho časť obsahujúca bunky alebo 
tkanivá obsahuje životaschopné bunky 
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alebo tkanivá; alebo

Odôvodnenie

Na účely tohto nariadenia by najdôležitejším kritériom pri vymedzení kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových liečebných postupoch mala byť životaschopnosť časti 
obsahujúcej bunky alebo tkanivá. Aby sa zaručila bezpečnosť pacienta a vysoká úroveň 
hodnotenia produktu, kombinovaný liek by sa mal vždy klasifikovať ako liek určený 
na použitie pri pokrokových liečebných postupoch, ak obsahuje životaschopné bunky alebo 
tkanivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD (D) ZARÁŽKA 2

- jeho bunková alebo tkanivová časť musí 
pôsobiť v ľudskom organizme účinkom, 
ktorý sa nemôže považovať za doplnkový k 
účinku, aký majú uvedené pomôcky.

- jeho bunková alebo tkanivová časť 
obsahujúca bunky alebo tkanivá, ktoré nie 
sú životaschopné, musí pôsobiť v ľudskom 
organizme účinkom, ktorý sa môže 
považovať za primárny k účinku, aký majú 
uvedené pomôcky.

Odôvodnenie

Kombinovaný liek  my sa mal vždy považovať za liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ak obsahuje bunky alebo tkanivá, ktoré nie sú životaschopné a ktoré 
pôsobia účinkom, ktorý sa považuje za primárny vzhľadom na účinok prístrojovej časti 
produktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13
ČLÁNOK 3 A (nový)

Článok 3a
Zákaz komercionalizácie ľudského tela

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
tkanivá alebo bunky, každé štádium 
povoľovacieho postupu sa uskutočňuje v 
súlade so zásadou nekomercionalizácie 
ľudského tela alebo častí ako takých.  
Členské štáty s týmto cieľom zabezpečia, 
aby:
- darcovstvo ľudských buniek a tkanív bolo 
dobrovoľné a bezodplatné a uskutočňovalo 
sa na základe slobodnej vôle pacienta a 
nezahŕňalo inú platbu ako kompenzáciu; a
- obstarávanie tkanív a buniek sa 
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uskutočňovalo na neziskovom základe.

Odôvodnenie

Rýchly vývoj v biotechnológiách a v biomedicíne by nemal ohrozovať ochranu základných 
práv. Tieto práva, ku ktorým patrí aj právo na integritu osobnosti sú stanovené v Dohovore z 
Ovieda a v Charte základných práv. Tieto normy sa môžu dodržať len vtedy, ak sa budú 
pozorne dodržiavať v každom štádiu povoľovacieho postupu. EMEA by preto mala mať  túto  
povinnosť. Členské štáty majú navyše povinnosť zaručiť bezodplatné darcovstvo a 
obstarávanie na neziskovej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14
ČLÁNOK 3 B (nový)

Článok 3b
Zákaz produktov modifikujúcich ľudskú 

zárodočnú líniu 
Povolenie sa neudelí produktom, ktoré 
modifikujú genetickú identitu zárodočnej 
línie jedincov.

Odôvodnenie

Ako je stanovené v článkoch 1 a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa ohrozuje, ak sa 
pozmeňuje dedičstvo genetickej identity. Produkty, ktoré riadne nepodliehajú povinnosti 
klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa smernice 
98/44/ES, by podľa tohto nariadenia nemali byť povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15
ČLÁNOK 4 ODSEK 3

3. Komisia vypracuje podrobné usmernenia 
pre správnu klinickú prax vzťahujúce sa na 
lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch.

3. Komisia vypracuje podrobné usmernenia 
pre postupy udeľovania povolení na 
klinické pokusy a pre správnu klinickú prax 
vzťahujúce sa na lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch a 
predovšetkým na produkty tkanivového 
inžinierstva.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh uznáva potrebu vyvinúť  predovšetkým pre produkty 
tkanivového inžinierstva platnú legislatívu a  usmernenia, ktoré v súčasnosti neexistujú, a to 
nielen s ohľadom na správnu klinickú prax, ale aj na udeľovanie povolení na klinické pokusy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16
ČLÁNOK 9 ODSEK 3

3. Informácie, ktoré poskytne Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy podľa odseku 1, 
sa odošlú čo najrýchlejšie predsedovi 
Výboru pre humánne lieky tak, aby sa mohol 
dodržať termín ustanovený v článku 6 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

3. Návrh stanoviska, ktorý poskytne Výbor 
pre pokrokové liečebné postupy podľa 
odseku 1, sa odošlú čo najrýchlejšie 
predsedovi Výboru pre humánne lieky tak, 
aby sa mohol dodržať termín ustanovený v 
článku 6 ods. 3 alebo v článku 9 ods. 2
nariadenia (ES) č. 726/2004.

Odôvodnenie

Z dôvodu osobitnej a jedinečnej povahy liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch sa v rámci agentúry EMEA  zriaďuje Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy, ktorý pozostáva z odborníkov so špecifickými kvalifikáciami alebo skúsenosťami z 
tejto vysoko inovatívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.  Za prípravu stanoviska týkajúceho 
sa kvality, bezpečnosti a účinnosti produktov na konečné schválenie Výborom pre humánne 
lieky by mal byť preto zodpovedný nový štruktúrny prvok. Návrh stanoviska by sa mal 
poskytovať s ohľadom na čas tak, aby sa dala dodržať aj lehota, ktorú stanovuje článok 9 ods. 
2 nariadenia (ES) č. 726/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17
ČLÁNOK 9 ODSEK 4

4. Ak vedecké stanovisko týkajúce sa lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch vypracované 
Výborom pre humánne lieky podľa článku 
5, ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 726/2004 nie 
je v súlade s odporúčaním Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy, Výbor pre 
humánne lieky pripojí k tomuto stanovisku 
podrobné vysvetlenie s vedeckým 
odôvodnením rozdielov.

4. Ak vedecké stanovisko týkajúce sa lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch vypracované 
Výborom pre humánne lieky podľa článku 5 
ods. 2 a 3 nariadenia ES č. 726/2004 nie je 
v súlade s návrhom stanoviska Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy, Výbor pre 
humánne lieky pripojí k tomuto stanovisku 
podrobné vysvetlenie s vedeckým 
odôvodnením rozdielov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18
ČLÁNOK 10 ODSEK 1

1. Ak ide o kombinový liek na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, 
agentúra posudzuje celý výrobok vrátane 
akejkoľvek zdravotníckej pomôcky alebo 
akejkoľvek aktívnej implantovateľnej 

1. Ak ide o kombinovaný liek na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch,  
agentúra nakoniec posudzuje celý výrobok 
vrátane akejkoľvek zdravotníckej pomôcky 
alebo akejkoľvek aktívnej implantovateľnej 
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zdravotníckej pomôcky zabudovaných v 
lieku.

zdravotníckej pomôcky zabudovanej v lieku.

Odôvodnenie

V súlade s odsekom 2 sa zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovateľná zdravotnícka 
pomôcka zabudovaná v kombinovanom lieku na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch musí hodnotiť notifikovaným orgánom, aby sa využili je rozsiahle skúsenosti v tejto 
oblasti. Konečné hodnotenie by mala vykonať agentúra, ktorá by do svojho záverečného 
stanoviska mala zahrnúť aj hodnotenie notifikovaného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna 
implantovateľná zdravotnícka pomôcka, 
ktorá je súčasťou kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch už bola hodnotená
notifikovaným orgánom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS, agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení
príslušného lieku.

2. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh 
pre kombinovaný liek na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch
obsahuje hodnotenie notifikovaného orgánu 
určeného vo vzťahu k žiadateľovi v súlade 
so smernicou 93/42/EHS alebo so smernicou 
90/385/EHS o zdravotníckych pomôckach 
alebo aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach zabudovaných v 
kombinovanom lieku na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch.  
Agentúra zahrnie výsledky tohto hodnotenia 
do svojho hodnotenia príslušného lieku.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť nepretržité využívanie rozsiahlych skúseností a expertízy notifikovaných 
orgánov pri hodnotení zdravotníckych pomôcok alebo aktívne implantovateľných 
zdravotníckych pomôcok by notifikovaný orgán mal vyhodnotiť  zdravotnícku pomôcku alebo 
aktívne implantovateľnú zdravotnícku pomôcku, ktorá tvorí súčasť kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových liečebných postupoch  Agentúra by tieto hodnotenia 
mala začleniť do konečného hodnotenia kombinovaného lieku  v súlade s ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20
ČLÁNOK 14 ODSEK 2

2. Príbalový leták odráža výsledky 
konzultácií s cieľovými skupinami 
pacientov, aby sa zabezpečilo, že bude 
zrozumiteľný, jasný a ľahko použiteľný.

2. Ak lieky pacientom podávajú výlučne 
praktickí lekári, súhrnné informácie o 
výrobku môžu  v súlade s článkom 11 
smernice 2001/83/ES byť vo forme 
príbalového letáku.
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Odôvodnenie
Keďže prevažná väčšina liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch sa 
nedostane k pacientom, ale budú ich podávať priamo praktickí lekári, pacientom musia byť 
poskytnuté informácie o postupe ešte pred tým, ako sa odovzdá prvotný materiál , najmä ak 
ide o lieky určené na autológne použitie. Preto by sa mala  zaviesť možnosť využiť súhrnné 
informácie o lieku vo forme príbalového letáku.

Keďže obal sa nedostane do rúk pacienta, nevyhnutnosť konzultácií s cieľovými skupinami 
pacientov je možné zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21
ČLÁNOK 15 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Ak sa vyskytne konkrétny dôvod na 
obavu, Komisia môže na radu agentúry 
požadovať ako súčasť povolenia na uvedenie 
výrobku na trh, aby sa vytvoril systém na 
riadenie rizík určený na identifikáciu, 
prevenciu alebo minimalizovanie rizík, ktoré 
sa vzťahujú na lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, vrátane 
hodnotenia účinnosti tohto systému, alebo 
aby držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh vykonal špecifické štúdie po udelení 
povolenia a predložil ich agentúre na 
kontrolu.

2. Ak sa vyskytne konkrétny dôvod na 
obavu, Komisia bude na radu agentúry 
požadovať ako súčasť povolenia na uvedenie 
výrobku na trh, aby sa vytvoril systém na 
riadenie rizík určený na identifikáciu, 
prevenciu alebo minimalizovanie rizík, ktoré 
sa vzťahujú na lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, vrátane 
hodnotenia účinnosti tohto systému, alebo 
aby držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh vykonal špecifické štúdie po udelení 
povolenia a predložil ich agentúre na 
kontrolu.

Odôvodnenie

Komisia by mala mať povinnosť vyžadovať, aby sa uskutočnili potrebné opatrenia v 
prípadoch, keď existuje dôvod na znepokojenie, a tak sa zaručila účinnosť systému riadenia 
rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22
ČLÁNOK 15 ODSEK 4

4. Agentúra vypracuje podrobné usmernenie 
týkajúce sa uplatňovania odsekov 1, 2 a 3.

4. Agentúra vypracuje podrobné usmernenie 
týkajúce sa uplatňovania odsekov 1, 2 a 3. 
Mali by byť založené na zásadách 
spolupráce a dialógu s držiteľom povolenia 
uvedenia na trh.
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Odôvodnenie

Pri spracovávaní usmernení pre riadenie rizík v etape po udelení povolenia by sa mali 
zakotviť zásady spolupráce a dialógu s držiteľom povolenia na uvedenie na trh, aby sa tým 
umožnilo využívanie relatívne obmedzených odborných skúseností v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23
ČLÁNOK 17 ODSEK 2

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa uplatňuje 90 % zľava na 
poplatok splatný agentúre za každú 
informáciu uvedenú v odseku 1 a v článku 
57 písm. 1), n) nariadenia (ES) č. 726/2004 
vzhľadom na lieky určené pre pokrokové 
liečebné postupy.

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa uplatňuje 95% zľava pre 
malé a stredné podniky  a 70% zľava pre 
iných žiadateľov na poplatok splatný 
agentúre za každú informáciu uvedenú v 
odseku 1 a v článku 57 ods. 1 písm. n)
nariadenia (ES) č. 726/2004 vzhľadom na 
lieky určené pre pokrokové liečebné 
postupy.

Odôvodnenie

Cieľom  nariadenia je podnietiť a podporiť malé a stredné podniky  pri vývoji liekov určených 
na použitie pri  pokrokových liečebných postupoch. Preto je potrebné zaviesť osobitné zľavy 
pre malé a stredné podniky v oblasti vedeckého poradenstva. 5 % základného poplatku, ktoré 
by malé a stredné podniky mali znášať, je symbolická suma, ktorá má zabrániť zneužívaniu 
systému.  Aby sa podporili žiadatelia, ktorí nie sú  malými a strednými podnikmi a 
zabezpečila sa konkurencieschopnosť celého odvetvia, malo by sa uplatniť zníženie o 70 % 
bez ohľadu na veľkosť podnikov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24
ČLÁNOK 18 ODSEK 1

1. Každý žiadateľ, ktorý vyvíja výrobok 
založený na bunkách alebo tkanivách, môže 
požiadať agentúru o jej vedecké odporúčanie 
s cieľom určiť, či sa na uvedený výrobok 
vzťahuje na základe vedeckých dôvodov 
definícia lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch.
Agentúra poskytne toto odporúčanie po 
konzultácii s Komisiou.

1. Každý žiadateľ, ktorý vyvíja výrobok 
založený na bunkách alebo tkanivách, môže 
požiadať agentúru o jej vedecké odporúčanie 
s cieľom určiť, či sa na uvedený výrobok 
vzťahuje na základe vedeckých dôvodov 
definícia lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch.
Agentúra poskytne toto odporúčanie po 
konzultácii s Výborom pre pokrokové 
liečebné postupy a Komisiou do 60 dní po 
tom, ako dostane žiadosť.

Odôvodnenie

Navrhnutý PDN má zabezpečiť, aby žiadateľ mal jasné informácie o zaradení príslušného 
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produktu v prijateľnom časovom predstihu, čo mu má uľahčiť plánovanie v jeho podnikaní a 
ďalší vývoj produktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25
ČLÁNOK 19 A (nový)

Článok 19a
Stimuly pre malé a stredné 
biotechnologické podniky

1. Výrobcovia liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, 
ktorí zamestnávajú menej ako 500 osôb a 
ich obrat nepresahuje 100 miliónov EUR 
alebo ročná súvaha neprekračuje 70 
miliónov EUR, sú oprávnení dostať stimuly 
poskytované malým a stredným podnikom v 
súlade s odporúčaním Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov¹.
2. To isté platí pre podniky, v ktorých majú 
iné podniky podiel do výšky 50%  a ktoré 
investujú viac ako 15% svojho ročného 
obratu do výskumných a vývojových 
činností.
_________________ 

¹ Ú. v. EÚ L 124, 20.5. 2003, s. 36.

Odôvodnenie

Pre mnohé nové biotechnologické podniky je splnenie kritérií pre MSP veľmi ťažké. Jedným z 
dôvodov je, že získavaním alebo predajom patentu či základnej technológie môže vzniknúť 
jednorazovo veľký obrat, ktorý prevyšuje aktuálne obmedzenia. Ďalším dôvodom je, že mnohé 
podniky nespĺňajú aktuálne kritériá nezávislosti (podiel nižší ako 25%), pretože vytvárajú 
združenia s inými podnikmi. Spomínané problémy sú s najväčšou pravdepodobnosťou pre 
biotechnologické podniky najvýznamnejšie. Tieto podniky by sa však napriek tomu mali tešiť z 
priaznivejších finančných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26
ČLÁNOK 19 B (nový)

Článok 19b
Zníženie poplatku za povolenie na uvedenie 

na trh
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1. Poplatok za povolenie na uvedenie na trh 
sa zníži o 50% , ak žiadateľ bude môcť 
dokázať, že  daný liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch je 
verejným záujmom Spoločenstva alebo ak 
je očakávaná návratnosť investície z 
uvedenia  takéhoto produktu na trh nízka.
2. Prvý odsek sa tiež vzťahuje na poplatky 
za aktivity agentúry  po udelení povolenia v 
prvom roku po udelení povolenia na 
uvedenie na trh pre lieky.
3. V prípade malých a stredných podnikov 
alebo podnikov, ktoré zamestnávajú menej 
ako 500 osôb a ich obrat nepresahuje 100 
miliónov EUR alebo ročná súvaha 
neprekračuje 70 miliónov EUR,  sa na 
poplatky za aktivity agentúry po udelení 
povolenia  tiež  vzťahuje prvý odsek bez 
časového obmedzenia..
4. V prípade podniku, v ktorom majú iné 
podniky podiel do výšky 50% a ktoré 
investujú viac ako 15% svojho ročného 
obratu do výskumných a vývojových aktivít, 
sa na poplatky za aktivity agentúry po 
udelení povolenia  tiež vzťahuje prvý odsek 
bez časového obmedzenia.

Odôvodnenie

Zníženie poplatku za povolenie na uvedenie na trh je nevyhnutné v prípadoch, ak lieky na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch slúžia verejnému záujmu Spoločenstva ako  
lieky určené na ojedinelé ochorenia alebo ak žiadateľom sú MSP. Pre tieto lieky a podniky 
predstavuje centralizovaný postup obrovskú administratívnu prekážku, ktorá by sa mala 
zmierniť znížením poplatkov. Vyhradené zníženia nákladov sú tiež nevyhnutné v prípade 
liekov na autológne použitie a liekov na zamýšľané použitie, pretože tieto produkty je možné 
uviesť na trh len v obmedzenom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27
ČLÁNOK 21 ODSEK 1 BOD (C)

(c) štyria členovia vymenovaní Komisiou na 
základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu, dvaja z nich zastupujú lekárov a 
dvaja z nich zastupujú združenia pacientov.

(c) dvaja členovia a dvaja zastupujúci 
členovia vymenovaní Komisiou na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom, 
ktorí zastupujú združenia pacientov.
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Odôvodnenie

Aby sa pokryli všetky zdravotnícke oblasti, s ktorými môžu lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch súvisieť, vo Výbore pre pokrokové liečebné postupy by 
mali byť zastúpení členovia so všeobecnejšou odbornosťou, t.j. lekári. Zavedením 
zastupujúcich členov by sme navyše chceli dosiahnuť stále zastúpenie v príslušných 
skupinách. Vymenovanie členov a ich zástupcov by sa malo uskutočniť po konzultácii s 
Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28
ČLÁNOK 21 ODSEK 1 BOD (C A) (nový)

ca) dvaja členovia a dvaja zastupujúci 
členovia vymenovaní Komisiou na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu  a po 
konzultácii s Európskym parlamentom, 
ktorí zastupujú združenia pacientov.

Odôvodnenie

Zavedením zastupujúcich členov by sme chceli dosiahnuť stále zastúpenie v príslušných 
skupinách. Vymenovanie členov a ich zástupcov by sa malo uskutočniť po konzultácii s 
Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29
ČLÁNOK 21 ODSEK 2

2. Všetci členovia Výboru pre pokrokové 
liečebné postupy sú vybraní na základe 
svojej vedeckej kvalifikácie alebo skúseností 
z hľadiska liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch. Na 
účely písm. b) odseku 1 členské štáty 
spolupracujú pod koordináciou výkonného 
riaditeľa agentúry, aby zabezpečili, že 
konečné zloženie Výboru pre pokrokové 
liečebné postupy riadne a vyvážene pokrýva 
vedecké oblasti týkajúce sa pokrokových 
liečebných postupov, vrátane 
zdravotníckych pomôcok, tkanivového 
inžinierstva, génovej terapie, bunkovej 
terapie, biotechnológie, dohľadu nad 
liečivami, riadenia rizík a etiky.

2. Všetci členovia a zastupujúci členovia
Výboru pre pokrokové liečebné postupy sú 
vybraní na základe svojej vedeckej 
kvalifikácie alebo skúsenosti z hľadiska 
liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch. Na účely písm. b) 
odseku 1 členské štáty spolupracujú pod 
koordináciou výkonného riaditeľa agentúry, 
aby zabezpečili, že konečné zloženie Výboru 
pre pokrokové liečebné postupy riadne a 
vyvážene pokrýva vedecké oblasti týkajúce 
sa pokrokových liečebných postupov, 
vrátane zdravotníckych pomôcok, 
tkanivového inžinierstva, génovej terapie, 
bunkovej terapie, biotechnológie, dohľadu 
nad liečivami, riadenia rizík a etiky.

Odôvodnenie

Zastupujúci členovia Výboru pre pokrokové liečebné postupy podľa odseku 1 by mali spĺňať 
rovnaké kritériá vedeckej kvalifikácie alebo skúseností v oblasti liekov určených na použitie 
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pri pokrokových liečebných postupoch ako členovia Výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30
ČLÁNOK 23 BOD (A)

(a) poskytovať Výboru pre humánne lieky 
všetky informácie, ktoré vzniknú pri vývoji 
lieku určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch a poskytovať 
poradenstvo pri vypracúvaní stanoviska 
k jeho kvalite, bezpečnosti a účinnosti;

(a) vypracovať návrh stanoviska o kvalite, 
bezpečnosti a účinnosti lieku určeného na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch predloženého na kontrolu; tento 
návrh stanoviska by sa mal predložiť  
Výboru  pre humánne lieky na schválenie.
Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
poskytuje poradenstvo Výboru pre 
humánne lieky o všetkých údajoch 
získaných v procese vývoja lieku;

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by sa mal skladať z najlepších expertov z členských 
štátov. Ich odbornosť by preto mala tvoriť základ každého stanoviska o lieku vypracovaného 
vo Výbore pre humánne lieky (CHMP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 23 BOD A A (nový)

aa) poskytovať poradenstvo Výboru pre 
lieky určené na použitie v humánnej 
medicíne o zmenách a doplnkoch 
uvedených v článku 4 ods. 2 a v článku 8, 
19 a 24;

Odôvodnenie

Hodnotenie liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch si často 
vyžaduje veľmi špecifické znalecké posudky a na tento účel bol vytvorený špecializovaný 
Výbor pre pokrokové liečebné postupy. Z tohto dôvodu je logické, že tento špecializovaný 
výbor by mal mať poradnú úlohu v rámci postupu vo výboroch s cieľom meniť a dopĺňať 
prílohy a iné technické požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32
ČLÁNOK 23 BOD (E A) (nový)

e a ) poskytovať poradenstvo o  postupoch 
vedeckého poradenstva uvedených v článku 
17;
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Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by sa mal skladať z najlepších expertov z členských 
štátov. Ich odbornosť by preto mala vyplývať z každého odporúčania vydaného s ohľadom na 
lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33
ČLÁNOK 23 BOD (E B) (nový)

e b) poskytnúť poradenstvo o konkrétnom 
zaradení produktov ako je uvedené v 
článku 18.

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by sa mal skladať z najlepších expertov z členských 
štátov. Ich odbornosť by preto mala vyplývať z každého odporúčania vydaného s ohľadom na 
zaradenie liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34
ČLÁNOK 24

Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 26 ods. 2 zmeniť 
a doplniť prílohy I až IV, aby sa prispôsobili 
vedeckému a technickému pokroku.

Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 26 ods. 2 zmeniť a 
doplniť prílohy II až IV, aby sa prispôsobili 
vedeckému a technickému pokroku.

Odôvodnenie

Príloha  I obsahuje základné a podstatné definície. Preto by sa nemala meniť postupom vo 
výboroch. Ak by boli potrebné zmeny kvôli vedeckému pokroku, mali by sa prijať v potupe 
spolurozhodovania s plnou účasťou Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 25

V priebehu piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia uverejní 
všeobecnú správu o jeho uplatňovaní, ktoré 
by malo zahŕňať súhrnné informácie o 
rôznych typoch liekov určených pre 
pokrokové liečebné postupy, ktoré sú 
schválené podľa tohto nariadenia.

V priebehu piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia uverejní 
všeobecnú správu o jeho uplatňovaní, ktoré 
by malo zahŕňať súhrnné informácie o 
rôznych typoch liekov určených pre 
pokrokové liečebné postupy, ktoré sú 
schválené podľa tohto nariadenia a o 
používaní a dôsledkoch opatrení uvedených 
v kapitole 6 tohto nariadenia a v článku 9, 
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14 ods. 9 a v článku 70 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 726/2004. Na základe tejto správy 
môže Komisia predložiť pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy k tomuto nariadeniu a k 
nariadeniu (ES) č. 726/2004.

Odôvodnenie

Správa o uplatňovaní tohto nariadenia by sa mala zaoberať celým rozsahom pôsobnosti 
existujúceho nariadenia vrátane stimulujúcich opatrení pre MSP, urýchleného udeľovania 
povolení a odvolacieho konania. Komisia by na základe tejto správy mala prehodnotiť 
existujúce predpisy a predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na ich zlepšenie a tiež s 
ohľadom na harmonizáciu rôznych predpisov a postupov, ktoré sa v súčasnosti používajú v 
rámci EMEA.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36
ČLÁNOK 26 ODSEK 2 A (nový)

2a. Komisia zabezpečí, aby sa príslušné 
informácie o plánovaných opatreniach 
bezodkladne poskytovali zainteresovaným 
stranám.

Odôvodnenie

Je to nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby sa  priemysel a iné zúčastnené strany zapájali  už 
od začiatku rozpracovania sekundárnej legislatívy a usmernení. To je koncepcia, ktorá už 
bola zavedená legislatívou Spoločenstva (pozri článok 15 ods. 5 smernice 2004/22/ES z 31. 
marca 2004 o meradlách).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37
ČLÁNOK 27 BOD 2

Príloha bod 1 a (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

„1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)].

“1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)], okrem liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch určených na autológne alebo 
zamýšľané použitie, ktoré sa vyrábajú 
alebo distribuujú výhradne  v jednom 
členskom štáte a pre ktoré tento členský štát 
predpokladal vnútroštátny postup 
udeľovania povolení na uvedenie na trh 
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ako alternatívu na obdobie piatich rokov po 
poskytnutí povolenia na uvedenie na trh na 
vnútroštátnej úrovni. Potom je v rámci 
centralizovaného postupu potrebné podať 
žiadosť o obnovenie s tým účinkom, že po 
obnovení sa vnútroštátne povolenia na 
uvedenie na trh stanú centralizovanými 
povoleniami na uvedenie na trh.

Odôvodnenie

S cieľom zjednodušiť fázu vstupu na trh pre malé a stredné podniky, ktoré chcú obchodovať 
so svojimi produktmi len v jednom členskom štáte, by udelenie povolenia na uvedenie na trh 
na vnútroštátnej úrovni pre produkty označené na vnútroštátnej úrovni, malo byť možné.  
Toto národné povolenie na uvedenie na trh by malo byť časovo obmedzené na päť rokov.
Predĺženie  po prvej päťročnej lehote je možné  prostredníctvom centralizovaného postupu 
udeľovania povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38
ČLÁNOK 28 BOD 1

Článok 3 odsek 7 (Smernica 2001/83/ES)

„7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
nemocnici v súlade s lekárskym predpisom 
pre jednotlivého pacienta.

"7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch), 
ktorý sa kompletne pripraví v nemocnici 
jednorazovo na základe osobitného, 
neštandardného a nepatentového postupu a 
aj  sa použije  v nemocnici, aby vyhovoval 
osobitne vystavenému lekárskemu predpisu 
pre jednotlivého pacienta.

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

Odôvodnenie

Výnimky stanovené v smernici 2001/83/ES povoľujú lekárňam  pripravovať lieky v súlade s 
lekárskymi predpismi, bez toho, aby museli byť splnené právne predpisy o liekoch. Táto 
výnimka by poskytla lekárňam príležitosť vyrábať produkty tkanivového inžinierstva  s 
využitím štandardizovaných metód a rutinným spôsobom. Preto je tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh kľúčový s cieľom zabezpečiť, aby boli z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
vylúčené len  jednorazové lieky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39
ČLÁNOK 28 BOD 2

Článok 4 odsek 5 (Smernica 2001/83/ES)

„5. Táto smernica a všetky nariadenia v nej 
uvedené neovplyvnia uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich. Členské štáty 
oznámia príslušné vnútroštátne predpisy 
Komisii.“

“5. Táto smernica a všetky nariadenia v 
nej uvedené neovplyvnia uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich z etických 
dôvodov. Členské štáty oznámia príslušné 
vnútroštátne predpisy Komisii. Komisia 
uverejní výsledky vo verejnom registri.

Odôvodnenie

V členských štátoch by malo zostať zachované právo zakázať alebo povoliť lieky z etických 
dôvodov s ohľadom na stanoviská členského štátu.  Komisia by mala byť zo strany členských 
štátov  transparentným spôsobom informovaná o tom, ktoré lieky získajú povolenie na 
uvedenie na trh s ohľadom na poskytnutie príležitosti výrobcom konzultovať oficiálny zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40
ČLÁNOK 29

1. Lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ktoré boli legálne na 
trhu Spoločenstva v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Spoločenstva v čase, keď toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť, sa uvedú do 
súladu s týmto nariadením najneskôr do 2 
rokov po tom, ako nadobudlo účinnosť.

1. Pre lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, iné ako 
produkty tkanivového inžinierstva, ktoré 
boli legálne na trhu Spoločenstva v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva v čase, 
keď toto nariadenie nadobudlo účinnosť,  je 
potrebné podať žiadosť o povolenie na 
uvedenie na trh najneskôr do piatich rokov
po tom, ako toto nariadenie nadobudlo 
účinnosť.

2. Pre produkty tkanivového inžinierstva, 
ktoré sú legálne na trhu Spoločenstva v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo právnymi predpismi 
Spoločenstva v čase, keď technické 
požiadavky uvedené v článku 8  nadobudli 
účinnosť, sa uvedú do súladu s týmto 
nariadením najneskôr do piatich rokov po 
tom, ako technické  požiadavky uvedené v 
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článku 8 nadobudli účinnosť.
2. Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa agentúre neplatí žiaden 
poplatok za predložené žiadosti o povolenie 
liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch uvedených v odseku 
1.

3. Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa agentúre neplatí žiaden 
poplatok za predložené žiadosti o povolenie 
liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch uvedených v odseku 
1.

Odôvodnenie

Predpokladané prechodné obdobie dvoch rokov je príliš krátke, keďže samotné  trvanie 
klinických pokusov v mnohých prípadoch prekročí navrhovaný časový rámec.
Žiadateľ by navyše mal byť zodpovedný len za dátum vyplnenia  žiadosti a nie za oneskorenie 
zo strany agentúry/príslušných úradov na vnútroštátnej úrovni alebo kvôli problémom počas 
fázy hodnotenia.  Inak by to mohlo pripraviť pacientov o tieto dôležité a nové lieky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41
ČLÁNOK 30

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [3 mesiace po nadobudnutí 
účinnosti]

2. Uplatňuje sa od *, okrem produktov 
tkanivového inžinierstva.

3. Pre produkty tkanivového inžinierstva sa 
toto nariadenie uplatňuje nadobudnutím 
účinnosti všetkých požiadaviek uvedených v 
článkoch 4, 5 a 8. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu 
a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.

4. Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

___________
* 3 mesiace  od dátumu nadobudnutia 
účinnosti smernice.

Odôvodnenie

To je potrebné na zohľadnenie rôznych časových rámcov na vykonanie nariadení a smerníc.
Návrh rešpektuje, že farmaceutický režim nie je možné uplatniť v prípade produktov 
tkanivového inžinierstva ako je to v súčasnosti.  Je preto dôležité, aby nariadenie bolo 
uplatniteľné len v prípade, ak sa budú uplatňovať všetky smernice, ktoré sú pozmenené a 
doplnené týmto nariadením.
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