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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on reguleerida geeniteraapial, rakuteraapial ja koetehnoloogial 
põhinevate toodete toomist Euroopa turule. Kõnealused tooted on tänapäeva meditsiinis 
järjest suureneva tähtsusega ning need võivad aidata paljusid patsiente, kuid ebaõige 
reguleerimise korral võivad esineda tõsised terviseriskid. Eelkõige koetehnoloogia valdkonnas 
puudub Euroopa ühtlustatud lähenemisviis.

Üldiselt tervitavad kõik sidusrühmad komisjoni ettepanekut, kuid avalik arutelu ja 
diskussioon Euroopa Parlamendi komisjonides on näidanud, et mõnda punkti on hädavajalik 
täpsustada, et muuta ettepanek õiguslikult järjepidevaks, välistada vastuolulisi tõlgendusi, viia 
ettepanek kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning kaitsta Euroopa Parlamendi õigusi.
Seepärast esitab õiguskomisjon mitmed muudatusettepanekud.

1. Euroopa Parlamendi õigused komiteemenetluses

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette peaaegu kõigi tähtsate küsimuste lahendamist 
komiteemenetluse teel. Niisuguses vägagi poliitilises küsimuses on oluline Euroopa 
Parlamendi õigusi kaitsta. Euroopa Parlamendil peaks olema õigus kõnealuseid otsuseid 
kontrollida ja blokeerida. On vastuvõetamatu, et käesoleva ettepaneku artiklis 8 viidatakse 
komiteemenetlusele, ehkki komisjon ei ole esitanud Euroopa Parlamendile isegi asjakohaste 
tehniliste nõuete eelnõud. Euroopa institutsioonid on äsja saavutanud uue kokkuleppe 
komiteemenetluse kohta, mis on samm edasi nende pädevuste tasakaalustamises. Vahepeal 
aga esitatakse muudatusettepanekuga menetlus Euroopa Parlamendi rolli tugevdamiseks.

2. Õiguskindlus subsidiaarsuse küsimuses

On üldine kokkulepe, et Euroopa Liit ei tohiks ühtlustada inimembrüote ja inimembrüo 
tüvirakkude kasutamist reguleerivaid õigusakte. Komisjon teeb artikli 28 lõikes 2 ettepaneku 
kaitsta liikmesriikide seadusandlikku õigust. Nimetatud säte ei ole aga asjakohane ning see 
võidakse Euroopa Kohtus vaidlustada, kuna see põhjustab tõsiseid probleeme seoses 
ettepaneku õigusliku alusega. Ei saa ka mainimata jätta, et kavandatud määruses sätestatakse 
täielik ühtlustamine. Seega oleks väljapakutud artikli 28 lõige 2 n-ö võõrkeha ning ei 
välistataks ühenduse õiguse rikkumisi.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku jätta määruse artikli 1 reguleerimisalast välja teatavad 
delikaatsed valdkonnad nagu embrüo tüvirakud. See tagaks selguse, et kõnealustes 
delikaatsetes valdkondades ei toimu ühtlustamist. Lisaks tuleks muuta ettepaneku artikli 28 
lõike 2 sõnastust rõhutamaks, et liikmesriigid võivad EÜ asutamislepingu artikli 30 alusel 
tegutsedes keelata või piirata inim- ja loomsete rakkude kasutamist, müüki ja turuletoomist, 
samuti niisuguste ravimite kasutamist, mis sisaldavad kõnealuseid rakke, koosnevad neist või 
on neist valmistatud.

3. Ettepaneku viimiseks kooskõlla kehtivate ELi õigusaktidega ei tohiks komisjoni 
käesoleva ettepaneku alusel anda luba mõningate tehnoloogiate kasutamiseks, mis on 
teiste Euroopa õigusaktidega keelatud

Vaatamata liikmesriikide pädevusele, ei tohiks teha kompromisse inimõiguste ja riigiõiguse 
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osas, isegi kui mõnes valdkonnas on areng kiire. Tuleb järgida inimkeha 
mittekommertsialiseerimise põhimõtet. Isiku puutumatust kaitstakse Oviedo konventsiooni ja 
põhiõiguste hartaga. Inimeste ja loomade hübriidide või kimääride loomine on isiku 
puutumatuse põhimõtte ja inimväärikuse puutumatuse põhimõtte rikkumine. Oviedo 
konventsioonis nimetatakse sekkumisi inimese idurakuliini selgesõnaliselt inimväärikuse 
ohustamiseks. Tooted, mis sekkuvad inimese idurakuliini, tuleb vastavalt direktiivile 
2001/20/EÜ kliinilistest katsetest välja jätta ning need ei ole direktiivi 98/44/EÜ kohaselt 
patenteeritavad, samuti nagu avaliku korra vastased inimeste ja loomade hübriidid.

4. Et tagada inimkudede ja -rakkude vabatahtlikku ja tasustamata annetamist, tuleb 
muuta direktiivi 2004/23/EÜ

Otseselt seotuna kiiresti arenevate kõrgtehnoloogiliste teraapiatega ning toodetega, mille 
jaoks on järjest enam vaja inimkudesid ja -rakke, nõuab inimkeha mittekommertsialiseerimise 
põhimõte, et liikmesriigid tagavad inimrakkude ja -kudede vabatahtliku ja tasustamata 
annetamise ja omandamise. Seega tuleb välja pakutud määruse huvides muuta direktiivi 
2004/23/EÜ.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PEALKIRI

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus kõrgtehnoloogiliste ravimite ning 
direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 muutmise kohta

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus kõrgtehnoloogiliste ravimite ning 
direktiivi 2001/83/EÜ, määruse (EÜ) nr 
726/2004 ja direktiivi 2004/23/EÜ
muutmise kohta

Selgitus

Tuleb muuta ettepaneku pealkirja, kuna muudetakse ka direktiivi 2004/23/EÜ (vt 
muudatusettepanek 45).

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 6

(6) Kõrgtehnoloogiliste ravimite 
reguleerimine ühenduse tasandil ei tohiks 
takistada liikmesriikidel otsustada, kas 

(6) Liikmesriikides kehtivad õigusaktid 
teatavat tüüpi rakkude, näiteks embrüo 
tüvirakkude, kasutamise kohta on väga 
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lubada mis tahes konkreetset tüüpi 
inimrakkude, näiteks inimembrüo 
tüvirakkude, või loomsete rakkude 
kasutamist riigisiseselt. Samuti ei tohiks 
määrusega takistada selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse selliseid rakke 
sisaldavate, neist koosnevate või neist 
saadud ravimite müüki, tarnimist ja 
kasutamist.

erinevad. Kõrgtehnoloogiliste ravimite 
reguleerimine ühenduse tasandil ei tohiks 
takistada liikmesriikidel otsustada, kas 
lubada mis tahes konkreetset tüüpi 
inimrakkude, näiteks inimembrüo 
tüvirakkude, või loomsete rakkude 
kasutamist riigisiseselt. Samuti ei tohiks 
määrusega takistada selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse selliseid rakke 
sisaldavate, neist koosnevate või neist 
saadud ravimite müüki, tarnimist ja 
kasutamist. Lisaks on võimatu hinnata, 
millal (kui üldse) jõuavad nende rakkude 
uuringud etappi, kus saaks kõnealustest 
rakkudest valmistatud kaubanduslikud 
tooted turule tuua. Põhiprintsiipide 
järgimiseks ning siseturu nõuetekohase 
toimimise ja õiguskindluse tagamiseks 
peaks käesolev määrus olema kohaldatav 
üksnes nendest rakkudest valmistatud 
toodete suhtes, mida on võimalik lähemas 
tulevikus turustada ning mis ei tekita olulisi 
vastuolusid.

Selgitus

Käesoleva määruse õiguslik alus (EÜ asutamislepingu artikkel 95) on meede ühisturu 
ühtlustamiseks. See ei ole ette nähtud hõlmama olukordi, kus kavatsetakse säilitada 
siseriiklike õigusaktide olulisi erinevusi (vrd Euroopa Kohtu kohtuasi C-376/98). Seepärast 
on vaja jätta määruse reguleerimisalast välja tooted, milles kasutatakse eetiliselt vastuolulisi 
materjale ning mille puhul kavatsetakse säilitada liikmesriigiti erinevad õigusnormid. Igal 
juhul on vähetõenäoline, et tooted, milles neid materjale kasutatakse, on lähemas tulevikus 
turuletoomiseks valmis.

Muudatusettepanek3
PÕHJENDUS 7 A (uus)

(7 a) Käesolevas määruses järgitakse 
täielikult inimkeha ja selle osade rahalise 
tulu saamise eesmärgil kasutamise keeldu, 
mis on sätestatud vältimatu 
miinimumkaitsenõudena Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ning mida Euroopa 
Parlament on täiendavalt rõhutanud oma
10. märtsi 2005. aasta resolutsioonis 
inimpäritoluga munarakkudega 
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kaubitsemise kohta1 ja 26. oktoobri 2005. 
aasta resolutsioonis biotehnoloogialeiutiste 
patentide kohta2. Selleks on vaja tagada, et 
kudede ja rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning et nende 
omandamine toimub mittetulunduslikul 
alusel. Kudede ja rakkude vabatahtlik ja 
tasustamata annetamine aitab kaasa 
kudede ja rakkude kõrgete 
ohutusstandardite saavutamisele ning 
seega inimtervise kaitsmisele.
______________________
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.
2 Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid, 
P6_TA(2005)0407.

Selgitus

Biotehnoloogia ja biomeditsiini kiirel arengul ei tohi lasta ohustada põhiõiguste kaitset.
Kõnealused õigused, millest üks kõige tähtsamaid on õigus isiku puutumatusele, on sätestatud 
Oviedo konventsioonis ja põhiõiguste hartas. Nimetatud standardeid tuleks täita eelkõige koe-
ja rakupõhiste kõrgtehnoloogiliste ravimite kui väga uuenduslike uute toodete puhul. Antud 
kontekstis on vabatahtlik ja tasustamata annetamine ning mittetulunduslikul alusel 
omandamine võtmepõhimõtted, mida on ühenduses hädavajalik järgida.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 7 B (uus)

(7 b) Direktiiviga 2001/20/EÜ1 keelatakse 
geeniteraapia uuringuid, mille tulemuseks 
on uuringu subjekti algse geneetilise 
identiteedi muutused. Direktiiviga 
98/44/EÜ2 nähakse ette, et inimese algse 
geneetilise identiteedi muutmise protsesse 
ei loeta patenteeritavaks. Õigusliku 
järjepidevuse tagamiseks peaks käesolev 
määrus keelama loa andmise inimeste 
algset geneetilist identiteeti muutvatele 
toodetele. Erandina ei peaks loa andmise 
keelamine kehtima toodetele, millega 
kavatsetakse ravida munandivähki.

_______________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. 
aasta direktiiv 2001/20/EÜ liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad 
hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes (EÜT L 
121, 1.5.2001, lk 34).



AD\624265ET.doc 7/28 PE 374.450v02-00

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. 
aasta direktiiv 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse kohta (EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13).

Selgitus

Nagu on selgelt väljendatud Oviedo konventsiooni artiklites 1 ja 13, kahjustab geneetilise 
identiteedi päritavuse muutmine inimväärikust. Toodetele, mida ei uurita kliiniliselt direktiivi 
2001/20/EÜ alusel ning mis ei ole direktiivi 98/44/EÜ alusel õiguslikult patenteeritavad, ei 
tohiks käesoleva määruse alusel luba anda. Siiski tuleks lubada munandivähki ravivate 
toodete turustamist Euroopas.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Käesoleva määrusega tuleks keelata 
loa andmine inimeste ja loomade 
hübriididest või kimääridest saadud 
toodetele ning toodetele, mis sisaldavad 
neist pärinevaid või nendest toodetud 
kudesid või rakke. Käesolev säte ei tohiks 
välistada somaatiliste loomsete rakkude või 
kudede siirdamist inimkehasse ravi 
eesmärgil, tingimusel et see ei sekku 
idurakuliini.

Selgitus

Tuleb austada inimese füüsilist ja vaimset puutumatust ning inimväärikuse puutumatust, nagu 
on rõhutatud ELi põhiõiguste harta artiklites 1 ja 3. Inimeste ja loomade hübriidide või 
kimääride loomine ohustab isiku puutumatuse õigust ja rikub inimväärikust. Seega ei tohiks 
käesoleva määruse alusel anda luba inimeste ja loomade hübriide või kimääre sisaldavatele 
või nendest saadud toodetele. Ei tohiks aga välistada siirdamist ravi eesmärgil, tingimusel et 
see ei sekku idurakuliini.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 9

(9) Kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine 
eeldab sageli väga konkreetseid eriteadmisi, 
mis jäävad tavapärasest farmaatsiast 
väljapoole ning mis hõlmavad piiripealseid 
valdkondi sellistes muudes sektorites nagu 
biotehnoloogia ja meditsiiniseadmed. Sel 
põhjusel on EMEA-siseselt kohane luua 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, 

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

mis peaks koostama iga kõrgtehnoloogilise 
ravimi kvaliteedi, ohutuse ja meditsiinilise 
efektiivsuse kohta arvamuse projekti, mille 
lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee. Lisaks 
tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komiteega konsulteerida kõigi selliste 
ravimite hindamise puhul, mis nõuavad 
ameti pädevusse kuuluvate valdkondade 
eriteadmisi.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 9 A (uus)

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 10

(10) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komitee peab ühendusest koguma parimad 
võimalikud eriteadmised kõrgtehnoloogiliste 
ravimite alal. Kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee koosseis peab tagama 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
seisukohalt oluliste teadusvaldkondade 

(10) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komitee peab ühendusest koguma parimad 
võimalikud eriteadmised kõrgtehnoloogiliste 
ravimite alal. Kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee koosseis peab tagama 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
seisukohalt oluliste teadusvaldkondade 
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kohase hõlmatuse, sealhulgas geeniteraapia, 
rakuteraapia, koetehnoloogia, 
meditsiiniseadmed, ravimiohutuse 
järelevalve ja eetika. Esindatud peavad 
olema ka patsientide ühendused ja 
kõrgtehnoloogiliste ravimite teadusliku 
kogemusega kirurgid.

kohase hõlmatuse, sealhulgas geeniteraapia, 
rakuteraapia, koetehnoloogia, 
meditsiiniseadmed, ravimiohutuse 
järelevalve ja eetika. Esindatud peavad 
olema ka patsientide ühendused ja 
kõrgtehnoloogiliste ravimite teadusliku 
kogemusega arstid.

Selgitus

Täpsuse huvides on oluline kasutada tehnilist mõistet.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 14

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

välja jäetud

Selgitus

Põhjendus jäetakse välja uue põhjenduse 7a ning uute artiklite 3a ja 28a lisamise tõttu.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 16

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

(16) Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmine 
peab olema kooskõlas heade tootmistavade 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
8. oktoobri 2003. aasta direktiivis 
2003/94/EÜ, millega kehtestatakse 
inimestele mõeldud ravimite ning inimestele 
mõeldud uuritavate ravimite hea tootmistava 
põhimõtted ja suunised, ning mida 
vajadusel kohandatakse vastavalt toodete 
spetsiifikale. Lisaks tuleks 
kõrgtehnoloogiliste ravimite toomisprotsessi 
erilise olemuse täpseks kirjeldamiseks 
koostada kõnealuseid ravimeid käsitlevad 
erisuunised.
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Selgitus

Kõrgtehnoloogilistel ravimitel on eriomadusi, mis erinevad oluliselt tavapäraste ravimite 
omadustest. Siit tulenevad olulised erinevused nende tootmisprotsessis, näiteks hea 
tootmistava direktiivi artiklis 11.4. nõutakse lõpptoodete näidispartiide säilitamist ühe aasta 
jooksul pärast nende säilivusaja lõppu. Samas on teatavat liiki kõrgtehnoloogiliste ravimite 
säilivusaega raske määrata.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 28

(28) Seepärast tuleb vastavalt muuta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet,

(28) Seepärast tuleb vastavalt muuta ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2001/83/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning 
millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, 
ning direktiivi 2004/23/EÜ,

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artikli 28a (uus) lisamisest, millega muudetakse direktiivi 
2004/23/EÜ kudede ja rakkude kohta.

Muudatusettepanek 12
ARTIKKEL 1 A (uus)

Artikkel 1a
Erandid

Käesolevat määrust ei kohaldata 
kõrgtehnoloogiliste ravimite suhtes, mis 
sisaldavad või mis on saadud inimese 
embrüo ja loote rakkudest, algsetest 
idurakkudest ning nendest rakkudest 
saadud rakkudest.

Selgitus

Käesoleva määruse õiguslik alus (EÜ asutamislepingu artikkel 95) on meede ühisturu 
ühtlustamiseks. See ei ole ette nähtud hõlmama olukordi, kus kavatsetakse säilitada 
siseriiklike õigusaktide olulisi erinevusi (vrd Euroopa Kohtu kohtuasi C-376/98).

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D ESIMENE A TAANE (uus)
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– selle rakuline või koeline osa sisaldab 
elujõulisi rakke või kudesid; või 

Selgitus

Käesoleva määruse tähenduses on kõrgtehnoloogilise ravimi määratlemisel kõige olulisem 
kriteerium selle rakulise või koelise osa elujõulisus. Patsientide ohutuse ja ravimi kõrgete 
hindamisstandardite huvides tuleks elujõulisi rakke või kudesid sisaldav kombineeritud ravim
alati lugeda kõrgtehnoloogiliseks ravimiks.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D TEINE TAANE

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a) kimäär:
– embrüo, millesse on istutatud ükskõik 
millise inimesest erineva eluvormi rakk; või 
– ükskõik millise inimesest erineva 
eluvormi embrüo, millesse on istutatud 
inimrakk; või 
– embrüo, mis koosneb enam kui ühe 
embrüo, loote või inimese rakkudest.

Selgitus

Mõiste on lisatud käesoleva määruse artikli 3 c (uus) jaoks. 

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D B (uus)

d b) hübriid:
– inimese munarakk, mis on viljastatud 
inimesest erineva eluvormi seemnerakuga;
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– inimesest erineva eluvormi munarakk, 
mis on viljastatud inimese seemnerakuga;
– inimese munarakk, millesse on istutatud 
inimesest erineva eluvormi raku tuum;
– inimesest erineva eluvormi munarakk, 
millesse on istutatud inimese raku tuum või
– inimese munarakk või inimesest erineva 
eluvormi munarakk, mis muidu sisaldab nii 
inimese kui ka inimesest erineva eluvormi 
haploidseid kromosoomistikke.

Selgitus

Määratlus esitatakse käesoleva määruse artikli 3c jaoks. Allikas: Kanada 
inimreproduktiivsusele kaasaaitamise seadus 2004 (Canadian assisted human reproduction 
act 2004).

Muudatusettepanek 17
ARTIKKEL 3

Kui kõrgtehnoloogilised ravimid sisaldavad 
inimkudesid ja -rakke, tuleb selliseid rakke 
või kudesid annetada, omandada ja testida 
direktiivis 2004/23/EÜ sätestatud korras.

Kui kõrgtehnoloogilised ravimid sisaldavad 
inimkudesid ja -rakke, tuleb selliseid rakke 
või kudesid annetada, omandada ja testida 
direktiivis 2004/23/EÜ sätestatud korras.
Euroopa Ravimiameti (edaspidi 
„ravimiamet“) inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alaline komitee kontrollib 
direktiivi 2004/23/EÜ kohaselt 
turustamisloa valdaja tõendeid (või 
dokumente) seoses kudede ja rakkude 
vabatahtliku ning tasustamata 
annetamisega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKKEL 3 A (uus)

Artikkel 3a
Inimkeha ja selle osade 

kommertsialiseerimise keelustamine

Kui kõrgtehnoloogiline ravim sisaldab 
inimkudesid või -rakke, viiakse kogu loa 
väljastamise protsess läbi vastavalt 
inimkeha ja selle osade 
mittekommertsialiseerimise põhimõttele.
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Selleks ning käesoleva määruse 
rakendamiseks tagavad liikmesriigid, et
– inimrakkude ja -kudede annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning toimub 
doonori vabal tahtel tasuta, välja arvatud 
kompensatsioon ning
– kudede ja rakkude omandamine toimub 
mittetulunduslikul alusel.

Selgitus

Biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng ei tohi õõnestada põhiõiguste kaitset. Kõnealused 
õigused, millest üks kõige tähtsamaid on õigus isiku puutumatusele, on sätestatud Oviedo 
konventsioonis ja põhiõiguste hartas.

Muudatusettepanek 19
ARTIKKEL 3 B (uus)

Artikkel 3 b
Inimese idurakuliini muutvate toodete 

keelustamine

Luba ei anta toodetele, mis muudavad 
inimeste algset geneetilist identiteeti, välja 
arvatud munandivähi raviks mõeldud 
tooted.

Selgitus

Nagu on selgelt väljendatud Oviedo konventsiooni artiklites 1 ja 13, kahjustab geneetilise 
identiteedi päritavuse muutmine inimväärikust. Toodetele, mida ei uurita kliiniliselt direktiivi 
2001/20/EÜ alusel ning mis ei ole direktiivi 98/44/EÜ alusel õiguslikult patenteeritavad, ei 
tohiks käesoleva määruse alusel luba anda; erandiks on vähiravi.

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 3 C (uus)

Artikkel 3 c

Inimeste ja loomade hübriididest või 
kimääridest saadud toodete keelustamine

Luba ei anta inimeste ja loomade 
hübriididest või kimääridest saadud 
toodetele ning toodetele, mis sisaldavad 
neist pärinevaid või nendest toodetud 
kudesid või rakke.
Käesolev säte ei välista somaatiliste 
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loomsete rakkude või kudede siirdamist 
inimkehasse ravi eesmärgil, tingimusel et 
see ei sekku idurakuliini.

Selgitus

Tuleb austada inimese füüsilist ja vaimset puutumatust ning inimväärikuse puutumatust, nagu 
on rõhutatud ELi põhiõiguste hartas. Inimeste ja loomade hübriidide või kimääride loomine 
on isiku puutumatuse õiguse ning inimväärikuse põhimõtte rikkumine. Lisaks rõhutatakse 
direktiivis 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta, et kimääride tootmine 
looterakkudest ei ole patenteeritav. Seega ei tohiks käesoleva määruse alusel anda luba 
toodetele, mis sisaldavad kõnealuseid kudesid ja rakke või on nendest saadud.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 5 ESIMENE -1 LÕIK (uus)

Komisjon teeb kooskõlas artikli 26 lõikes 2 
viidatud menetlusega direktiivis 
2003/94/EÜ muudatusi, et võtta arvesse 
kõrgtehnoloogiliste ravimite ja eelkõige 
koetehnoloogial põhinevate ravimite 
eriomadusi. 

Selgitus

Kõrgtehnoloogilistel ravimitel on eriomadusi, mis erinevad järsult tavapäraste ravimite 
omadustest. Siit tulenevad olulised erinevused nende tootmisprotsessis, näiteks hea 
tootmistava direktiivi artiklis 11.4. nõutakse lõpptoodete näidispartiide säilitamist ühe aasta 
jooksul pärast nende säilivusaja lõppu. Samas on teatavat liiki kõrgtehnoloogiliste ravimite 
säilivusaega raske määrata.

Muudatusettepanek 22
ARTIKKEL 7 A (uus)

Artikkel 7a
Erinõuded loomseid rakke sisaldavatele 

toodetele

Lisaks käesolevas määruses ja selle lisades 
sätestatud nõudmistele antakse inimesest 
erineva eluvormi rakke või kudesid 
sisaldavatele toodetele müügiluba ainult 
siis, kui on tagatud, et need ei tekita 
probleeme seoses endogeensete 
retroviiruste tuvastamisega välisrakkudes 
ja retsipientides, uute viiruste võimaliku 
tekkega, võimalike immuunreaktsioonidega 



AD\624265ET.doc 15/28 PE 374.450v02-00

ET

või vähi võimaliku tekkega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse õiguslik alus (EÜ asutamislepingu artikkel 95) on meede ühisturu 
ühtlustamiseks. See ei ole ette nähtud hõlmama olukordi, kus kavatsetakse säilitada 
siseriiklike õigusaktide olulisi erinevusi (vrd Euroopa Kohtu kohtuasi C-376/98). Seepärast 
on vaja jätta määruse reguleerimisalast välja tooted, milles kasutatakse eetiliselt vastuolulisi 
materjale ning mille puhul kavatsetakse säilitada liikmesriigiti erinevad õigusnormid. Igal 
juhul on vähetõenäoline, et tooted, milles neid materjale kasutatakse, on lähemas tulevikus 
turuletoomiseks valmis.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 9 LÕIGE 2

2. Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee poolt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 62 kohaselt määratud 
ettekandja või kaasettekandja on 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
liige. See liige tegutseb ka 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ettekandja või kaasettekandjana.

2. Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee poolt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 62 kohaselt määratud 
ettekandja või kaasettekandja on 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
liige, kelle kandidatuuri esitab 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ja kellel on antud ravimi kohta spetsiifilised 
teadmised. See liige tegutseb ka 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ettekandja või kaasettekandjana.

Selgitus

Kõrgeima asjatundlikkuse tagamiseks peaks inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise 
komitee poolt määratava ettekandja ja kaasettekandja kandidatuuri esitama 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee ja neil peaks olema asjaomase ravimi kohta 
eriteadmisi. 

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 9 LÕIGE 3

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 14 LÕIGE 2

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 15 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

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

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

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

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 8 
lõikest 1 kohaldatakse 90%-list vähendamist 
ametile makstava tasu suhtes mis tahes 
lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
57 lõike 1 punktis n osutatud nõuande puhul 
seoses kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 8 
lõikest 1 kohaldatakse VKEdele 95%-list ja 
teistele taotlejatele 70%-list vähendamist 
ametile makstava tasu suhtes mis tahes 
lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
57 lõike 1 punktis n osutatud nõuande puhul 
seoses kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 18 LÕIGE 1

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29
ARTIKKEL 19 A (uus)

Artikkel 19a
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Väikeste ja keskmise suurusega 
biotehnoloogiaettevõtete stiimulid

1. Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootjad, 
kelle juures töötab kuni 500 inimest ja kelle 
käive ei ületa 100 miljonit eurot või kelle 
bilansimaht ei ületa 70 miljonit eurot, 
vastavad kõikide väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele antavate stiimulite 
saamise tingimustele, mis on sätestatud 
komisjoni soovituses 2003/361/EÜ1.

2. Sama kehtib ettevõtete puhul, milles 
teiste ettevõtete osalus on kuni 50% ja mis 
investeerivad üle 15% oma aastakäibest 
teadus- ja arendustegevusse.
_______________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30
ARTIKKEL 19 B (uus)

Artikkel 19 b
Müügiloa tasu vähendamine

1. Müügiloa taotluse teenustasu 
vähendatakse 50% võrra, kui taotleja 
suudab tõestada, et ühenduses on eriline 
avalik huvi kõrgtehnoloogilise ravimi 
suhtes või kui selle toote müügist loodetav 
investeeringutulu on väike.

2. Esimest lõiget kohaldab amet müügiloa 
andmise järgse tegevuse eest võetavate 
tasude suhtes esimesel aastal pärast 
ravimile müügiloa andmist.

3. Amet kohaldab esimest lõiget müügiloa 
andmise järgse tegevuse eest võetava tasu 
suhtes tähtajatult ka väikeste ja keskmise 
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suurusega ettevõtete puhul või nende 
ettevõtete puhul, kus töötab üle 500 inimese 
ja mille käive ei ületa 100 miljonit eurot või 
mille bilansimaht ei ületa 70 miljonit eurot.

4. Ettevõtte puhul, milles teiste ettevõtete 
osalus on kuni 50% ja mis investeerib üle 
15% oma aastakäibest teadus- ja 
arendustegevusse, kohaldatakse samuti 
esimest lõiget müügiloa andmise järgse 
tegevuse eest võetava tasu suhtes 
tähtajatult.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C

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

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

Selgitus

Täpsuse huvides on oluline kasutada tehnilist mõistet.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C JA PUNKT C A (uus)

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

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

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

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 21 LÕIGE 2

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 23 PUNKT A

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

a) koostada kõrgtehnoloogilise ravimi 
kvaliteeti, ohutust ja meditsiinilist 
efektiivsust käsitleva arvamuse projekt, 
mille lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee, ja 
nõustada alalist komiteed kõigi vastava 
ravimi arendamise käigus tekkinud andmete 
osas; 
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 23 PUNKT A A (uus)

a a) vastavalt artiklile 18 nõustada 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalist komiteed küsimuses, kas mingi toode 
kuulub kõrgtehnoloogiliste ravimite mõiste 
alla;

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas spetsiifilisi teadmisi omav kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee peaks aitama inimtervishoius kasutatavate ravimite alalisel komiteel 
otsustada, kas mingi toode on kõrgtehnoloogiline ravim.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 23 ESIMENE LÕIK A (uus)

Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisele komiteele lõplikuks kinnitamiseks 
arvamuse projekti koostades püüab 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
saavutada teaduslikku konsensust. Kui 
konsensust ei õnnestu saavutada, võtab 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
vastu seisukoha, mida pooldab tema 
liikmete enamus. Arvamuse projektis 
märgitakse ära lahknevad seisukohad koos 
põhjendustega.

Selgitus

Arvamuse projekti koostamise protsessi läbipaistvuse tagamiseks tuleb kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitees kindlaks määrata selge otsustamismenetlus. Siit tulenevalt teeme 
ettepaneku, et komitee liikmed peaksid jõudma teaduslikule konsensusele.

Muudatusettepanek 37
ARTIKKEL 24
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Komisjon muudab artikli 26 lõikes 2 
osutatud korras I−IV lisa, et kohandada neid 
teaduse ja tehnika arenguga.

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

Selgitus

I lisa sisaldab olulist põhimõttelist määratlust. Seepärast oleme seisukohal, et see ei tohiks 
olla komiteemenetluse teel muudetav. Kui teaduse arengu tõttu on tarvis teha muudatusi, 
tuleks need vastu võtta kaasotsustamismenetluse teel ja Euroopa Parlamendi täielikul 
osalusel.

Muudatusettepanek 38
ARTIKKEL 25

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

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

Aruandes hindab komisjon ka tehnika 
arengu mõju käesoleva määruse 
kohaldamisele ning esitab vajaduse korral 
õigusloomega seotud ettepaneku selle 
reguleerimisala läbivaatamiseks, et lisada 
uued teraapiad, mis ei kuulu geeniteraapia, 
rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka.

Selgitus

Teaduse edusammud võivad teha võimalikuks uued täiendavad teraapiad, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka. Patsientide huvides on nende lisamine 
tulevikus, et oleks võimalik muuta saadavad tooted Euroopas lubatavaks.

Muudatusettepanek 39
ARTIKKEL 25 A (uus)

Artikkel 25a
Komisjon esitab hiljemalt 2007. aasta 
lõpuks õigusloomega seotud ettepaneku 
tagamaks, et asjakohased ühenduse 
õigusaktid käsitlevad ka kosmeetikatooteid, 
mis sisaldavad inim- või loomseid rakke või 
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kudesid.

Selgitus

Seni ei ole inim- või loomseid rakke või kudesid sisaldavad kosmeetikatooted ühenduse 
õigusega reguleeritud, kuigi need on juba turule toodud. See õigusliku regulatsiooni lünk 
tuleb kõrvaldada.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 26 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 
ja 7, arvestades ka artikli 8 sätteid.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele ning 
ilma et see piiraks artikli 26a kohaldamist, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 
ja 7, arvestades ka artikli 8 sätteid.

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb allpool esitatud uue artikli 26a lisamisest.

Muudatusettepanek 41
ARTIKKEL 26 A (uus)

Artikkel 26a
Ilma et see piiraks juba vastuvõetud 
rakendusmeetmete kohaldamist, peatatakse 
hiljemalt 1. aprillil 2008 määruse nende 
sätete kohaldamine, mis eeldavad tehniliste 
eeskirjade, muudatusettepanekute ja 
otsuste vastuvõtmist. Komisjoni ettepanekul 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras vastavaid sätteid uuendada ning 
sellel eesmärgil vaatavad nad need sätted 
läbi enne eespool nimetatud tähtaega.
Esimest lõiget kohaldatakse seni, kuni see 
tühistatakse uue kokkuleppega 
komiteemenetluse kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud ajutiselt, kuni võetakse vastu uus komiteemenetlus, mis tagab 
parlamendile suurema kontrollipädevuse.
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Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 27 PUNKT 2

Lisa punkt 1 a (määrus (EÜ) nr 726/2004)

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

„1 a. [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr […] (kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, v.a autoloogse 
või kavandatud kasutusega 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mida 
valmistatakse ja turustatakse vaid ühes 
liikmesriigis ning mille puhul see 
liikmesriik on kooskõlas käesoleva määruse 
kriteeriumidega alternatiivina ette näinud 
menetluse siseriikliku müügiloa andmiseks, 
mis kehtib viis aastat alates siseriikliku 
müügiloa andmisest. Hiljem on vaja 
taotleda loa ühekordset pikendamist 
tsentraliseeritud menetluse käigus, mille 
tulemusena muutub siseriiklik müügiluba 
pärast pikendamist tsentraliseeritud 
müügiloaks.

Selgitus

Selleks, et muuta turule sisenemine lihtsamaks paljude väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks, kes soovivad oma toodet turustada vaid ühes liikmesriigis, tuleks muuta 
võimalikuks siseriikliku tasandi müügiloa andmine ühes riigis turustatavatele toodetele. 
Siseriiklik müügiluba kehtib viis aastat. Pärast viie aasta möödumist võib müügiluba 
uuendada tsentraliseeritud menetluse käigus.

Muudatusettepanek 43
ARTIKLI 28 PUNKT 2

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

“5. Käesoleva direktiivi ega ühegi 
käesolevas direktiivis viidatud määrusega ei 
takistata riikide õigusaktide kohaldamist, 
millega keelustatakse või piiratakse mis 
tahes konkreetset tüüpi inimraku või loomse 
raku kasutamist või sellistel rakkudel 
põhinevate ravimite müüki, tarnimist või 
kasutamist Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 30 alusel.”

Selgitus

Kuna käesolev määrus on osaliselt ühtlustav meede, tuleks täpsustada, et liikmesriikidel on 
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seoses teatavate ravimite pääsemisega nende turule õigus viidata EÜ asutamislepingu 
artiklile 30. Mis puutub EÜ asutamislepingu artikli 95 lõikesse 4, on kohustus teavitada 
komisjoni asjaomastest siseriiklikest õigusaktidest asjakohane vaid siis, kui ühenduse meede 
on täielikult ühtlustav.

Muudatusettepanek 44
ARTIKKEL 28 A (uus)

Artikli 2 lõige 1 (direktiiv 2004/23/EÜ)

Artikkel 28 a

Direktiivi 2004/23/EÜ muutmine

Direktiivi 2004/23/EÜ artikli 2 lõike 1 teine 
lõik asendatakse järgmisega:

„Kui kõnealuseid tooteid käsitletakse 
muudes ühenduse õigusaktides, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi üksnes 
annetamise, omandamise ja testimise 
suhtes. Käesoleva direktiivi sätted 
annetamise, omandamise ja testimise kohta 
ei piira siiski muude ühenduse õigusaktide 
konkreetsemate sätete kohaldamist.“

Selgitus

Kehtivate õigusaktide kohaselt tuleks inimkudede ja -rakkude annetamisel, omandamisel ja 
testimisel järgida kõrgeid kvaliteedi- ja ohutusstandardeid, et tagada ühenduses tervisekaitse 
kõrge tase. Lisaks tuleb tagada, et inimkeha või selle osasid ei kommertsialiseerita. Seepärast 
on liikmesriikidel käesoleva määruse kohaldamisel range kohustus tagada kudede ja rakkude 
vabatahtlik ja tasustamata annetamine ning et nende omandamine toimuks mittetulunduslikul 
alusel.

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

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

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

Algselt ette nähtud kaheaastane üleminekuaeg on liiga lühike, kuna paljudel juhtudel ületab 
juba kliiniliste uuringute kestus nimetatud ajavahemiku. Lisaks peaks taotleja vastutama vaid 
taotluse esitamise tähtaja eest, mitte aga hilinemiste pärast, mis on tingitud ameti või riiklike 
pädevate ametiasutuste tegevusest või hindamisperioodil ilmnenud probleemidest. Vastasel 
juhul võivad patsiendid nendest olulistest uutest ravimitest ilma jääda.

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 29 ESIMENE LÕIK A (uus)

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

Selgitus

Algselt ette nähtud kaheaastane üleminekuaeg on liiga lühike, kuna paljudel juhtudel ületab 
juba kliiniliste uuringute kestus nimetatud ajavahemiku. Lisaks peaks taotleja vastutama vaid 
taotluse esitamise tähtaja eest, mitte aga hilinemiste pärast, mis on tingitud ameti või riiklike 
pädevate ametiasutuste tegevusest või hindamisperioodil ilmnenud probleemidest. Vastasel 
juhul võivad patsiendid nendest olulistest uutest ravimitest ilma jääda.

Muudatusettepanek 47
II LISA PUNKT 2.2

2.2. Toimeainete ja toote muude 
koostisosade kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis, mille teadmine oluline on toote 
õigeks kasutamiseks, manustamiseks või 
siirdamiseks. Kui toode sisaldab rakke või 
kudesid, lisatakse ka kõnealuste rakkude või 
kudede ja nende päritolu üksikasjalik 
kirjeldus.

2.2. Toimeainete ja toote muude 
koostisosade kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis, mille teadmine on oluline toote 
õigeks kasutamiseks, manustamiseks või 
siirdamiseks. Kui toode sisaldab rakke või 
kudesid, lisatakse ka kõnealuste rakkude või 
kudede ja nende päritolu üksikasjalik 
kirjeldus, sealhulgas loomaliigi nimetus, 
kui kõnealused rakud või koed ei ole 
inimpäritoluga.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et erinevate kultuuriliste tõekspidamistega 
potentsiaalsed retsipiendid on enne otsuse tegemist nõuetekohaselt teavitatud.
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Muudatusettepanek 48
III LISA PUNKT B

b) Toimeaine(te) kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne kirjeldus, mis juhul, kui toode 
sisaldab rakke või kudesid, sisaldab lauset 
„Käesolev toode sisaldab inim-/loomse 
[vastavalt vajadusele] päritoluga rakke” 
koos kõnealuste rakkude või kudede ja 
nende päritolu lühikirjeldusega.

b) Toimeaine(te) kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne kirjeldus, mis juhul, kui toode 
sisaldab rakke või kudesid, sisaldab lauset 
„Käesolev toode sisaldab inim-/loomse 
[vastavalt vajadusele] päritoluga rakke” 
koos kõnealuste rakkude või kudede ja 
nende päritolu lühikirjeldusega, sealhulgas
loomaliigi nimetusega, kui kõnealused 
rakud või koed ei ole inimpäritoluga.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et erinevate kultuuriliste tõekspidamistega 
potentsiaalsed retsipiendid on enne otsuse tegemist nõuetekohaselt teavitatud.

Muudatusettepanek 49
IV LISA PUNKTI A ALAPUNKT III

iii) Kui toode sisaldab rakke või kudesid, siis 
kõnealuste rakkude või kudede ja nende 
päritolu kirjeldus.

iii) Kui toode sisaldab rakke või kudesid, siis 
kõnealuste rakkude või kudede ja nende 
päritolu kirjeldus, sealhulgas loomaliigi 
nimetus, kui kõnealused rakud või koed ei 
ole inimpäritoluga.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et erinevate kultuuriliste tõekspidamistega 
potentsiaalsed retsipiendid on enne otsuse tegemist nõuetekohaselt teavitatud.
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Cassiotou, Michel Rocard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 178 lg 2)

Sharon Bowles, Esther Herranz García, Mieczysław Edmund 
Janowski, Peter Liese, Maria Martens, Miroslav Mikolášik

Märkused (andmed on kättesaadavad 
ainult ühes keeles)
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