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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama reguliuoti preparatų, kurie sukurti remiantis genų terapija, 
somatinių ląstelių terapija ir audinių inžinerija, patekimą į Europos rinką. Šių preparatų svarba 
šiuolaikinėje medicinoje auga ir jie potencialiai gali padėti daugybei pacientų, tačiau 
neteisingas reguliavimas gali sukelti tam tikrą rimtą pavojų sveikatai. Ypač audinių 
inžinerijos srityje nėra suderinto Europos požiūrio.

Apskritai Komisijos pasiūlymą teigiamai vertina visos suinteresuotosios šalys, bet vieši 
debatai  ir diskusijos Parlamento komitetuose parodė, kad kai kuriuos klausimus būtina 
nedelsiant patikslinti, kad pasiūlymas būtų teisiškai nuoseklus, taip pat būtina pašalinti 
prieštaringas interpretacijas, suderinti pasiūlymą su dabartiniais teisės aktais ir užtikrinti 
Parlamento teises. Taigi Teisės reikalų komitetas siūlo keletą pakeitimų.

1. Parlamento teisės pagal komitologijos procedūrą.

Komisijos pasiūlymu yra numatyta beveik visus svarbius klausimus spręsti pagal 
komitologijos procedūrą. Sprendžiant tokį politiškai svarbų klausimą būtina užtikrinti 
Parlamento teises. Parlamentas turi turėti teisę išnagrinėti šiuos sprendimus ir užkirsti kelią jų 
priėmimui. Nepriimtina, kad šio pasiūlymo 8 straipsnyje yra nurodyta komitologijos 
procedūra, nors Komisija net nepateikė Parlamentui atitinkamų techninių reikalavimų 
projekto. Europos institucijos ką tik pasiekė naują susitarimą dėl komitologijos procedūros 
sudarymo, ir tai yra žingsnis į priekį siekiant suderinti jų įgaliojimus. Iki tol pagal pasiūlytą 
pakeitimą nustatoma Parlamento vaidmenį stiprinanti procedūra.

2. Teisinis saugumas dėl subsidiarumo klausimo.

Plačiai sutariama, kad Europos Sąjunga neturėtų suvienodinti teisės aktų dėl žmogaus 
embrionų ir žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių naudojimo. Komisija siūlo apsaugoti 
valstybių narių teisėkūros teisę pagal 28 straipsnio 2 dalį. Tačiau ši nuostata nėra tinkama ir 
gali būti ginčijama Teisingumo Teisme, kadangi ji kelia rimtų problemų dėl pasiūlymo 
teisinio pagrindo. Negalima atmesti, kad pasiūlytas reglamentas reikštų visišką suderinimą.
Dėl to pasiūlyta 28 straipsnio 2 dalis būtų svetima nuostata ir taip pat negalima atmesti 
galimybės, kad ji pažeistų Bendrijos teisę.

Taigi komitetas siūlo neįtraukti žmogaus embrionų ir embrioninių kamieninių ląstelių 
naudojimo klausimo į reglamento 1 straipsnyje nurodytą taikymo sritį. Tuomet būtų aišku, 
kad šios opios sritys nėra derinamos. Taip pat 28 straipsnio 2 dalies formuluotė turi būti 
pakeista ir turi būti pabrėžiama, kad vadovaudamosi Europos bendrijos steigimo sutarties 30 
straipsniu valstybės narės gali ir toliau drausti arba riboti žmogaus ir gyvūno ląstelių 
naudojimą, pardavimą, pateikimą į rinką, taip pat ir vaistinių preparatų, kuriuose yra šių 
ląstelių, kurie sudaryti arba gauti iš jų, naudojimą.

3. Siekiant pasiūlymą suderinti su dabartiniais ES teisės aktais kai kurios technologijos, 
kurios yra draudžiamos kitose Europos teisės aktuose, taip pat negali būti leidžiamos 
remiantis dabartiniu Komisijos pasiūlymu.

Nepaisant valstybių narių kompetencijos, negali būti jokių kompromisų dėl žmogaus teisių ir 
konstitucinės teisės, net jei pažanga kai kuriose srityse yra sparti. Principas, kad žmogaus 
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kūnas negali būti komercijos objektas, turi būti gerbiamas. Žmogaus neliečiamumas yra 
saugomas pagal Ovjedo konvenciją ir Pagrindinių teisių chartiją. Žmogaus ir gyvūnų hibridų, 
arba chimerų, kūrimas yra asmens neliečiamumo principo ir žmogaus orumo neliečiamybės 
principo pažeidimas. Intervencija į žmogaus lytinių ląstelių liniją yra aiškiai įvardyta Ovjedo 
konvencijoje kaip sukelianti pavojų žmogaus orumui. Intervencinį poveikį žmogaus lytinių 
ląstelių linijai turintiems preparatams, kaip ir žmogaus ir gyvūnų hibridams, kurių naudojimas 
prieštarauja viešajai tvarkai, netaikomi Direktyvoje 2001/20/EB nurodyti klinikiniai tyrimai ir 
jie yra nepatentuojami pagal Direktyvą 98/44/EB.

4. Siekiant užtikrinti savanorišką ir neatlygintiną žmogaus audinių ir ląstelių donorystę 
Direktyva 2004/23/EB turi būti iš dalies pakeista.

Turint mintyje pažangiąją terapiją, kuri sparčiai vystosi, ir preparatus, kuriuos kuriant didėja 
žmogaus audinių ir ląstelių poreikis, remiantis principu, kad žmogaus kūnas negali būti 
komercijos objektas, būtina, kad valstybės narės užtikrintų savanorišką ir neatlygintiną 
žmogaus ląstelių ir audinių donorystę ir pirkimą. Dėl to Direktyva 2004/23/EB turi būti iš 
dalies pakeista pasiūlytu reglamentu.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingąjį Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštė

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiantis 
Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis
Direktyvą 2001/83/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004 ir Direktyvą 2004/2/EB

Pagrindimas

Pasiūlymo antraštę reikia pakeisti, kadangi iš dalies keičiama ir Direktyva 2004/23/EB (žr. 
45 pakeitimą).

Pakeitimas 2
6 konstatuojamoji dalis

(6) Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
reguliavimas Bendrijos lygiu neturėtų 

(6) Valstybėse narėse galiojantys  tam tikrų 
tipų ląstelių, pvz., embrioninių kamieninių 
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prieštarauti valstybių narių sprendimams dėl 
leidimo naudoti bet kokią konkrečią 
žmogaus ląstelių rūšį. Tai taip pat neturėtų 
turėti įtakos nacionalinių įstatymų, 
draudžiančių arba ribojančių vaistinių 
preparatų, kuriuose yra, kurie sudaryti arba 
gauti iš tų ląstelių, pardavimą, tiekimą arba 
naudojimą, taikymui.

ląstelių, naudojimą reglamentuojantys 
teisės aktai labai skiriasi. Pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų reguliavimas 
Bendrijos lygiu neturėtų prieštarauti 
valstybių narių sprendimams dėl leidimo 
naudoti bet kokią konkrečią žmogaus 
ląstelių rūšį. Tai taip pat neturėtų turėti 
įtakos nacionalinių įstatymų, draudžiančių 
arba ribojančių vaistinių preparatų, kuriuose 
yra šių ląstelių, kurie sudaryti arba gauti iš 
jų, pardavimą, tiekimą arba naudojimą, 
taikymui. Taip pat neįmanoma įvertinti, 
kada, jei iš viso, šių ląstelių moksliniai 
tyrimai pasieks pakopą, kai iš šių ląstelių 
pagamintus komercinius produktus bus 
galima pateikti į rinką. Siekiant laikytis 
pagrindinių vidaus rinkos veikimo principų 
ir užtikrinti tinkamą jos veikimą, taip pat 
siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas tik 
preparatams, pagamintiems iš ląstelių, 
kurias pateikti į rinką įmanoma 
artimiausiu metu ir dėl kurių nekyla didelių 
prieštaravimų.  

Pagrindimas

Šio reglamento teisinis pagrindas (EB sutarties 95 straipsnis) yra bendrai rinkai suderinti 
skirta priemonė. Jis neskirtas tiems atvejams, kai turi likti nacionalinių teisės aktų skirtumų
(plg. ETT byla C-376/98). Taigi būtina, kad į šios direktyvos taikymo sritį nebūtų įtraukti 
preparatai, kuriems gaminti naudojamos prieštaringai vertinamos medžiagos ir kurių 
naudojimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos valstybėse narėse turi likti skirtingos. 
Bet kokiu atveju, vargu ar artimiausiu metu bus galima pateikti į rinktą preparatus, 
pagamintus naudojant minėtąsias medžiagas. 

Pakeitimas 3
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Šiame reglamente visokeriopai 
laikomasi draudimo žmogaus kūną ir jo 
dalis naudoti kaip pasipelnymo šaltinį, 
kuris kaip neatskiriama minimali apsaugos 
priemonė nurodytas Europos Sąjungos 
Pagrindinių teisių chartijoje ir kurį dar 
kartą pabrėžė Europos Parlamentas savo 
2005 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl 
prekybos žmogaus kiaušinėlių ląstelėmis1 ir 
2005 m. spalio 26 d. rezoliucijoje dėl 
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biotechnologinių išradimų patentų2. Šiuo 
tikslu būtina užtikrinti, kad audinių ir 
ląstelių donorystė būtų savanoriška ir 
neatlyginama ir kad jų būtų gaunama 
nesiekiant pelno. Savanoriška ir 
neatlygintina audinių ir ląstelių donoryste 
taip pat prisidedama prie aukštų audinių ir 
ląstelių saugos standartų, taigi ir prie 
žmonių sveikatos apsaugos.
______________________
1 OL C 320, 2003 12 15, p. 251.
2  Tos dienos Priimti tekstai, P6_TA(2005)0407.

Pagrindimas

Negalima leisti, kad sparti biotechnologijos ir biomedicinos pažanga pakenktų pagrindinių 
teisių apsaugai.  Šios teisės, iš kurių viena svarbiausių yra asmens neliečiamumas, yra 
nustatytos Ovjedo konvencijoje ir Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų ypač turi būti 
laikomasi naudojant audinių ir ląstelių pagrindu atliekamos pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus, kadangi tai labai naujoviški preparatai.   Atsižvelgiant į tai, savanoriška ir 
neatlyginama donorystė bei gavimas nesiekiant pelno yra svarbiausi principai, kurių 
Bendrijoje turi būti griežtai laikomasi.

Pakeitimas 4
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

(7b) Pagal Direktyvą 2001/20/EB1

draudžiami genų terapijos tyrimai, jei juos 
atliekant sukeliama tiriamojo asmens 
lytinių ląstelių linijos genetinės tapatybės 
pakitimų.  Direktyvoje 98/44/EB2 nustatyta, 
kad draudžiama patentuoti būdus, kuriais 
keičiama žmogaus lytinių ląstelių linijos 
genetinė tapatybė. Siekiant užtikrinti teisinį 
nuoseklumą, pagal šį reglamentą turėtų 
būti draudžiama išduoti leidimus 
preparatams, kurie keičia žmonių lytinių 
ląstelių linijos genetinę  tapatybę. Išimties 
tvarka draudimas išduoti leidimus neturėtų 
būti taikomas preparatams, skirtiems 
lytinių liaukų vėžiui gydyti.

_______________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 
4 d. direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos 
įgyvendinimu atliekant žmonės skirtų vaistų 
klinikinius tyrimus, suderinimo (OL L 121, 2001 5 
1, p. 34).
2 Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. liepos 6 d. 
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direktyva dėl teisinės biotechnologinių išradimų 
apsaugos (OL L 213, 1998 7 30, p. 13).

Pagrindimas

Ovjedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nustatyta, kad žmogaus orumas 
pažeidžiamas, kai pakeičiamas genetinės tapatybės paveldimumas. Preparatams, su kuriais 
nebuvo atlikta tinkamų klinikinių tyrimų pagal direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir kurių 
pagal direktyvos 98/44/EB nuostatas teisiškai negalima patentuoti, pagal šį reglamentą 
neturėtų būti išduodami leidimai. Vis dėlto, preparatais, skirtais lytinių liaukų vėžiui gydyti, 
turėtų būti leidžiama prekiauti Europoje.

Pakeitimas 5
7c konstatuojamoji dalis (nauja)

(7c) Šiuo reglamentu turėtų būti uždrausta 
išduoti leidimus preparatams, gautiems iš 
žmonių ir gyvūnų hibridų arba chimerų, ar 
kurių sudėtyje esama tokios kilmės ar iš 
minėtojo šaltinio gautų audinių ir ląstelių. 
Pagal šią nuostatą neturėtų būti 
draudžiama terapijos tikslais į žmogaus 
kūną transplantuoti somatines gyvūnų 
ląsteles ar audinius, jei tai nepaveikia  
lytinių ląstelių linijos.

Pagrindimas

Turi būti gerbiamas asmens fizinis ir dvasinis neliečiamumas bei žmogaus orumas, kaip 
pabrėžiama Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose. Žmogaus ir 
gyvūnų hibridų arba chimerų kūrimas kelia grėsmę asmens neliečiamumui ir taip 
pažeidžiamas žmogaus orumas. Todėl pagal šį reglamentą neturėtų būti išduodami leidimai 
preparatams, gautiems iš žmogaus ir gyvūnų hibridų arba chimerų arba esantiems tokios 
kilmės. Tačiau ksenotransplantacija terapijos tikslais neturėtų būti draudžiama, jei ją 
atliekant nepaveikiamos lytinių ląstelių linijos.

Pakeitimas 6
9 konstatuojamoji dalis

(9) Vertinant pažangiosios terapijos 
vaistinius preparatus dažnai reikia labai 
specifinės patirties, kuri peržengia tradicinės 
vaistų srities ribas ir apima gretimas kitų 
sektorių sritis, tokias kaip biotechnologijos ir 
medicinos prietaisai. Dėl šios priežasties 
tikslinga agentūroje sukurti Pažangiosios 
terapijos komitetą, su kuriuo agentūros 

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

nuomonės projekto dėl kiekvieno 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo 
rengimą; pastarąjį turėtų galutinai 
patvirtinti agentūros Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas. Be to, su Pažangiosios terapijos 
komitetu turėtų būti konsultuojamasi dėl bet 
kokio kito vaistinio preparato, kuriam reikia 
specialių jo kompetencijos srityje esančių 
žinių, įvertinimo.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pažangiosios terapijos komitetas turėtų 
sutelkti geriausią turimą Bendrijos patirtį, 
susijusią su pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais. Pažangiosios terapijos komitete 
turėtų būti deramai atstovaujamos su 
pažangiąja terapija susijusios mokslo sritys, 
įskaitant genų terapiją, ląstelių terapiją, 
audinių inžineriją, medicinos prietaisus, 

(10) Pažangiosios terapijos komitetas turėtų 
sutelkti geriausią turimą Bendrijos patirtį, 
susijusią su pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais. Pažangiosios terapijos komitete 
turėtų būti deramai atstovaujamos su 
pažangiąja terapija susijusios mokslo sritys, 
įskaitant genų terapiją, ląstelių terapiją, 
audinių inžineriją, medicinos prietaisus, 
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farmakologinį budrumą ir etiką. Turėtų būti 
pacientų asociacijų ir su pažangiosios 
terapijos vaistiniais preparatais susijusią 
mokslinę patirtį turinčių chirurgų atstovų.

farmakologinį budrumą ir etiką. Turėtų būti 
pacientų asociacijų ir su pažangiosios 
terapijos vaistiniais preparatais susijusią 
mokslinę patirtį turinčių gydytojų atstovų.

Pagrindimas

Siekiant tikslumo būtina vartoti techninį terminą.

Pakeitimas 9
14 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis išbraukiama dėl to, kad įtraukiama nauja konstatuojamoji dalis 7a ir 
nauji 3a ir 28a straipsniai. 

Pakeitimas 10
16 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai pasižymi savybėmis, kurios gerokai skiriasi nuo 
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tradicinių vaistinių preparatų. Todėl jų gamybos procesas labai skiriasi (pvz., Direktyvos dėl 
geros gamybos praktikos 11 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad pagamintų preparatų 
pavyzdžiai būtų saugomi metus nuo paskutinės galiojimo dienos. Tačiau sunku atsižvelgti į 
kai kurių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų galiojimo datą).

Pakeitimas 11
28 konstatuojamoji dalis

(28) Todėl atitinkamai reikėtų pakeisti 
Direktyvą 2001/83/EB ir 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiantį Europos vaistų agentūrą,

(28) Todėl atitinkamai reikėtų pakeisti 
Direktyvą 2001/83/EB, 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiantį Europos vaistų agentūrą, ir 
Direktyvą 2004/23/EB,

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas dėl to, kad įtraukiamas 28a straipsnis (naujas), kuriuo iš dalies 
keičiama direktyva 2004/23/EB dėl audinių ir ląstelių.

Pakeitimas 12
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Išimtys

Šis reglamentas netaikomas jokiems 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, kuriuose yra arba kurie 
gaunami iš embrioninių ir vaisiaus ląstelių, 
ankstyvųjų lytinių ląstelių ir iš šių ląstelių 
gautų ląstelių. 
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Pagrindimas

Šio reglamento teisinis pagrindas (EB sutarties 95 straipsnis) yra bendrai rinkai suderinti 
skirta priemonė. Jis neskirtas tiems atvejams, kai turi likti nacionalinių teisės aktų skirtumų 

(plg. ETT byla C-376/98).

Pakeitimas 13
2 straipsnio 1 dalies d punkto 1a įtrauka (nauja)

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

Pagrindimas

Šiame reglamente svarbiausias kriterijus apibrėžiant sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato sąvoką turėtų būti jo ląstelinės arba audinio dalies gyvybingumas. 
Siekiant užtikrinti paciento saugą ir aukštus preparato vertinimo standartus, sudėtinis 
preparatas visada turi būti klasifikuojamas kaip pažangiosios terapijos vaistinis preparatas, 
kai jame yra gyvybingų audinių ar ląstelių.

Pakeitimas 14
2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 įtrauka

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15
2 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

(da) „chimera“ reiškia:
- embrioną, į kurį buvo perkelta bet kokios 
gyvybės formos, kuri nėra žmogus, ląstelė; 
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arba
- ne žmogaus embrioną, į kurį buvo 
perkelta žmogaus ląstelė; arba
- embrioną, kurį sudaro daugiau kaip vieno 
embriono, vaisiaus ar žmogaus ląstelės;

Pagrindimas

Ši sąvoka įtraukiama, kadangi ji reikalinga pagal šio reglamento 3 straipsnio c dalies 
(naujos) nuostatas. 

Pakeitimas 16
2 straipsnio 1 dalies db punktas (naujas)

(db) „hibridas“ reiškia:
- žmogaus kiaušinėlį, kuris buvo 
apvaisintas kitos gyvybės formos, nei 
žmogus, sperma;
- kitos gyvybės formos, nei žmogus, 
kiaušinėlį, kuris buvo apvaisintas žmogaus 
sperma;
- žmogaus kiaušinėlį, į kurį buvo perkeltas 
kitos gyvybės formos, nei žmogus, ląstelės 
branduolys;
- kitos gyvybės formos, nei žmogus, 
kiaušinėlį, į kurį buvo perkeltas žmogaus 
ląstelės branduolys; arba
- žmogaus  arba kitos gyvybės formos, nei 
žmogaus, kiaušinėlį, kuriame priešingu 
atveju yra haploidinis žmogaus ir kitos 
gyvybės formos, nei žmogus, chromosomų 
rinkinys.

Pagrindimas

Ši sąvoka įtraukiama, kadangi ji reikalinga pagal šio reglamento 3 straipsnio c dalies 
nuostatas.  Šaltinis: 2004 m. Kanados pagalbinio žmonių apvaisinimo įstatymas.

Pakeitimas 17
3 straipsnis

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 
ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 
ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 
2004/23/EB nustatytų nuostatų. Europos 
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2004/23/EB nustatytų nuostatų. vaistų agentūros (toliau – Agentūros) 
Žmonėms vartoti skirtų vaistinių preparatų 
komitetas tikrina leidimo teikti preparatus į 
rinką savininko suteiktą garantiją (arba 
dokumentaciją) dėl savanoriškos ir 
neatlyginamos audinių ir ląstelių 
donorystės, kaip nustatyta Direktyvoje 
2004/23/EB.

Pakeitimas 18
3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Žmogaus kūno komercializavimo 

uždraudimas

Jei pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate esama žmogaus audinių ar 
ląstelių, kiekvienu leidimo išdavimo 
procedūros etapu laikomasi principo, kad 
žmogaus kūnas ar jo dalys negali būti 
paversti pelno šaltiniu.  Šiuo tikslu ir pagal 
šią direktyvą valstybės narės užtikrina, kad:
- žmogaus ląstelių ir audinių donorystė 
būtų savanoriška ir neatlyginama bei 
atliekama laisva donoro valia be 
užmokesčio, išskyrus kompensavimą; ir
– ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant 
pelno.

Pagrindimas

Negalima leisti, kad sparti biotechnologijos ir biomedicinos pažanga pakenktų pagrindinių 
teisių apsaugai.  Šios teisės, kurių viena svarbiausių yra žmogaus neliečiamybė, išdėstytos 
patentavimo direktyvoje, Oviedo konvencijoje ir Pagrindinių teisių chartijoje. 

Pakeitimas 19
3b straipsnis (naujas)

3b straipsnis
Preparatų, keičiančių žmogaus embrioną, 

uždraudimas

Leidimai nebus suteikti žmogaus embriono 
genetinį identitetą keičiantiems 
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preparatams, išskyrus tuos, kurie skirti 
lytinių liaukų vėžiui gydyti.

Pagrindimas

Ovjedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nustatyta, kad žmogaus orumas 
pažeidžiamas, kai pakeičiamas genetinės tapatybės paveldimumas. Preparatams, su kuriais 
nebuvo atlikta tinkamų klinikinių tyrimų pagal direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir kurių 
pagal direktyvos 98/44/EB nuostatas teisiškai negalima patentuoti, pagal šį reglamentą 
neturėtų būti išduodami leidimai, išskyrus vėžio gydymą.

Pakeitimas 20
3c straipsnis (naujas)

3c straipsnis

Preparatų, pagamintų iš žmogaus ir 
gyvūnų hibridų arba chimerų, draudimas

Leidimai neišduodami preparatams, 
gautiems iš žmonių ir gyvūnų hibridų arba 
chimerų, ar kurių sudėtyje esama tokios 
kilmės ar iš minėtojo šaltinio gautų audinių 
ir ląstelių.
Pagal šią nuostatą neturėtų būti 
draudžiama terapijos tikslais į žmogaus 
kūną transplantuoti somatines gyvūnų 
ląsteles ar audinius, jei tai nepaveikia  
lytinių ląstelių linijos.

Pagrindimas

Turi būti gerbiamas fizinis ir dvasinis asmens neliečiamumas ir žmogaus orumas, kaip 
pabrėžiama ES Pagrindinių teisių chartijoje. Žmogaus ir gyvūnų hibridų arba chimerų 
kūrimas pažeidžia asmens neliečiamumą ir taip pažeidžia žmogaus orumą. Be to, Direktyvoje 
98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos pabrėžiama, kad chimerų 
išvedimas iš lytinių ląstelių negali būti patentuojamas. Taigi pagal šį reglamentą leidimai 
neturėtų būti išduodami preparatams, kuriuose esama arba kurie yra gauti iš minėtųjų 
audinių arba ląstelių.

Pakeitimas 21
5 straipsnio 1 dalis (nauja)

26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija pakeičia Direktyvą 2003/94/EB, 
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siekdama atsižvelgti į ypatingas 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes ir ypač į audinių inžinerijos būdu 
gautus preparatus.

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai pasižymi savybėmis, kurios gerokai skiriasi nuo 
tradicinių vaistinių preparatų. Todėl jų gamybos procesas labai skiriasi (pvz., Direktyvos dėl 
geros gamybos praktikos 11 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad pagamintų preparatų 
pavyzdžiai būtų saugomi metus nuo paskutinės galiojimo dienos. Tačiau sunku atsižvelgti į 
kai kurių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų galiojimo datą).

Pakeitimas 22
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Specifiniai reikalavimai preparatams, 

kuriuose yra gyvūnų ląstelių

Be reikalavimų, numatytų šiame 
reglamente ir jo prieduose, preparatams, 
kuriuose yra ne žmogaus ląstelių ar 
audinių, leidimas išduodamas tik tuomet, 
kai yra garantuojama, kad jie nesukels 
problemų, susijusių su endogeninių retro 
virusų išorinėse ląstelėse ir recipientuose 
atpažinimu, galimu naujų virusų sukūrimu, 
galimomis imuninėmis reakcijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento teisinis pagrindas (EB sutarties 95 straipsnis) yra bendrai rinkai suderinti 
skirta priemonė. Jis neskirtas tiems atvejams, kai turi likti didelių nacionalinių teisės aktų 
skirtumų (plg. ETT byla C-376/98). Taigi būtina, kad į šios direktyvos taikymo sritį nebūtų 
įtraukti preparatai, kuriems gaminti naudojamos etiniu požiūriu prieštaringai vertinamos 
medžiagos ir kurių naudojimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos valstybėse narėse turi 
likti skirtingos. Bet kokiu atveju, vargu ar artimiausiu metu bus galima pateikti į rinktą 
preparatus, pagamintus naudojant minėtąsias medžiagas. 

Pakeitimas 23
9 straipsnio 2 dalis
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2. Žmonėms skirtų vaistų komiteto pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnį 
paskirtas pranešėjas arba antrasis pranešėjas 
yra Pažangiosios terapijos komiteto narys. 
Šis narys taip pat yra Pažangiosios terapijos 
komiteto pranešėjas arba antrasis pranešėjas.

2. Žmonėms skirtų vaistų komiteto pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnį 
paskirtas pranešėjas arba antrasis pranešėjas 
yra Pažangiosios terapijos komiteto narys, 
pasiūlytas šio komiteto ir turintis 
kompetenciją, susijusią su šiuo preparatu. 
Šis narys taip pat yra Pažangiosios terapijos 
komiteto pranešėjas arba antrasis pranešėjas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukščiausią kompetencijos lygį, Žmonėms skirtų vaistų komiteto paskirtas 
pranešėjas arba antrasis pranešėjas turėtų būti pasiūlytas Pažangiosios terapijos komiteto ir 
turėtų turėti su šiuo preparatu susijusią kompetenciją.

Pakeitimas 24
9 straipsnio 3 dalis

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25
14 straipsnio 2 dalis

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

2. Kai preparatus pacientams taiko 
išimtinai praktikuojantys gydytojai, 
preparato savybių santrauka pagal 
2001/83/EB direktyvos 11 straipsnį gali būti 
naudojamas kaip informacinis lapelis.
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Pagrindimas

Kadangi didžioji dalis pažangiosios terapijos vaistinių preparatų nepateks į pacientų rankas 
ir juos tiesiogiai taikys praktikuojantys gydytojai, informacija apie terapiją, ypač autologinių 
preparatų atveju, turi būti suteikta pacientams prieš paimant pradinę medžiagą. Todėl reikėtų 
sudaryti galimybę naudoti preparato savybių santraukos lapelius kaip informacinius lapelius. 
Kadangi informacija nepateks į pacientų rankas, galima būtų pašalinti būtinybę konsultuotis 
su tikslinėmis pacientų grupėmis.

Pakeitimas 26
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 27
17 straipsnio 2 dalis

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

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

Pagrindimas

Reglamentu siekiama skatinti ir remti MVĮ plėtojant pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus. Todėl būtina MVĮ suteikti specialias nemokamas konsultacijas mokslo klausimais. 
5% mokesčio, kurį turėtų sumokėti MVĮ, yra simbolinė suma, taip siekiama išvengti 
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piktnaudžiavimo nemokamomis paslaugomis. Be to, 70% nuolaida turėtų būti taikoma visoms 
įmonėms nepriklausomai nuo jų dydžio, kad būtų galima paremti pareiškėjus, kurie 
nepriskiriami MVĮ ir kad būtų užtikrintas viso sektoriaus konkurencingumas.

Pakeitimas 28
18 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29
19a straipsnis (naujas)

19a straipsnis
Paskatos mažoms ir vidutinėms 

biotechnologijų įmonėms

1. Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamintojams, turintiems ne 
daugiau kaip 500 darbuotojų ir kurių 
apyvarta neviršija 100 mln. eurų arba 
metinis balansas neviršija 70 mln. eurų, 
gali būti taikomos visos paskatos, suteiktos 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB1.

2. Ši nuostata taip pat taikoma įmonėms, 
kurioje kitos įmonės turi iki 50% akcijų, 
jeigu šios įmonės daugiau nei 15% savo 
metinės apyvartos investuoja į mokslo 
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tyrimų ir plėtros veiklą.
_______________
1 OL L 124, 2004 4 30, p. 36.

Pagrindimas

Nemažai naujų biotechnologijų įmonių yra sunku atitikti MVĮ kriterijus. Viena iš priežasčių –
tai, kad patento ar technologijų platformos pirkimas ar pardavimas gali sukelti didelę 
vienkartinę apyvartą, viršijančią dabartinius apribojimus. Kita priežastis – tai, kad nemažai 
įmonių nesilaiko dabartinių nepriklausomumo kriterijų (mažiau nei 25% akcijų), nes jos 
sudarė susivienijimus su kitomis bendrovėmis. Tikėtina, kad šios problemos bus aktualiausios 
biotechnologijų įmonėms. Vis dėto šios bendrovės turėtų turėti palankesnes finansines 
sąlygas.

Pakeitimas 30
19b straipsnis (naujas)

19b straipsnis
Leidimo prekiauti mokesčio sumažinimas

1. Leidimo prekiauti mokestis mažinamas 
50%, jeigu pareiškėjas įrodo, kad Bendrijos 
visuomenės interesai reikalauja 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
arba jei numatoma investicijų grąža iš 
prekybos tokiu preparatu yra nedidelė.

2. 1 dalis taip pat taikoma mokesčiams už 
veiklą išdavus leidimą, kurią atlieka 
Agentūra pirmaisiais metais po leidimo 
prekiauti vaistiniais preparatais išdavimo.

3. Mažų ir vidutinių įmonių ar įmonių, 
turinčių ne daugiau kaip 500 darbuotojų ir 
kurių apyvarta neviršija 100 mln. eurų 
arba metinis balansas neviršija 70 mln. 
eurų, atveju 1 dalis taip pat be laiko 
apribojimų taikoma mokesčiams už veiklą 
išdavus leidimą, kuriuos ima Agentūra.

4. Įmonės, kurioje kitos įmonės turi iki 50% 
akcijų ir jeigu ši įmonė daugiau nei 15% 
savo metinės apyvartos investuoja į mokslo 
tyrimų ir plėtros veiklą, atveju 1 dalis taip 
pat taikoma be laiko apribojimų 
mokesčiams už veiklą išdavus leidimą, 
kuriuos ima Agentūra.
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Pagrindimas

Leidimo prekiauti mokesčio sumažinimas yra reikalingas tais atvejais, kai pažangiosios 
terapijos vaistiniai preparatai tarnauja visuomenės interesams, tokiems kaip retieji vaistai, 
arba kai pareiškėjas yra MVĮ. Tiems preparatams ir įmonėms centralizuota procedūra yra 
didelė administracinė kliūtis, kurią palengvinti galima mažesniais mokesčiais. Nustatytas 
išlaidų sumažinimas taip pat reikalingas autologinių pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų ir ketinamų panaudoti preparatų atveju, nes šiuos preparatus į rinką galima 
pateikti ribotai.

Pakeitimas 31
21 straipsnio 1 dalies c punktas

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

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

Pagrindimas

Siekiant tikslumo būtina vartoti techninį terminą.

Pakeitimas 32
21 straipsnio 1 dalies c ir ca punktai (nauji)

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

(c) du nariai ir du pakaitiniai nariai, paskirti 
Komisijos remiantis viešu kvietimu 
dalyvauti konkurse, pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu, atstovauja medicinos 
gydytojams,

(ca) du nariai ir du pakaitiniai nariai, 
paskirti Komisijos remiantis viešu kvietimu 
dalyvauti konkurse ir pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu, atstovauja pacientų 
asociacijoms.

Pagrindimas

Siekiant, kad direktyva apimtų visas medicinos sritis, su kuriomis gali būti susijusi pažangioji 
terapija, Pažangiosios terapijos komitetui turi atstovauti bendresnio profilio specialistai, t.y. 
medicinos gydytojai. Be to, pasitelkdami pakaitinius narius norėtume užtikrinti, kad 
suinteresuotoms grupėms bus nuolat atstovaujama. Šie nariai ir pakaitiniai nariai turėtų būti 
skiriami pasikonsultavus su Europos Parlamentu.
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Pakeitimas 33
21 straipsnio 2 dalis

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

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

Pagrindimas

1 dalyje minimi Pažangiosios terapijos komiteto pakaitiniai nariai turi atitikti tuos pačius 
mokslinės kvalifikacijos kriterijus ir turėti tokią pat patirtį pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų srityje kaip ir nariai.

Pakeitimas 34
23 straipsnio a punktas

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

(a) parengia nuomonės projektą apie 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą ir teikia 
tvirtinti Žmonėms skirtų vaistų komitetui ir 
jį konsultuoja dėl kuriant tokį preparatą 
gautų duomenų; 

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų savybių Europos vaistų agentūroje 
buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš ekspertų, turinčių kvalifikaciją ir 
patirties šioje inovacinėje ir greitai besivystančioje srityje. Todėl šis naujas komitetas turėtų 
būti atsakingas už preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės projekto 
pateikimą Žmonėms skirtų vaistų komitetui patvirtinti. Su komitetu turi būti konsultuojamasi 
dėl kitų į jo kompetencijos sritį įeinančių preparatų vertinimo.
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Pakeitimas 35
23 straipnsio aa punktas (naujas)

(aa) pagal 18 straipsnį konsultuoja 
Žmonėms skirtų vaistų komitetą, ar 
preparatas atitinka pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų apibūdinimą;

Pagrindimas

Turėdamas specialią kompetenciją pažangiosios terapijos vaistinių preparatų srityje, 
Pažangiosios terapijos komitetas turėtų padėti Žmonėms skirtų vaistų komitetui nuspręsti, ar 

preparatas gali būti priskirtas pažangiosios terapijos vaistiniam preparatui.

Pakeitimas 36
23 straipsnio 1 dalis (nauja)

Rengdamas nuomonės projektą, kurį turėtų 
patvirtinti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas, Pažangiosios terapijos komitetas 
stengiasi pasiekti konsensusą mokslo 
klausimais. Jei konsensuso pasiekti 
nepavyksta, Pažangiosios terapijos 
komitetas priima daugumos narių poziciją. 
Nuomonės projekte paminimos 
išsiskiriančios pozicijos ir išdėstomas jų 
pagrindimas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nuomonės projektas būtų rengiamas skaidriai, Pažangiosios terapijos 
komitetas turėtų aiškiai apibrėžti sprendimo priėmimo procedūrą. Taigi siūloma, kad 
komiteto nariai pasiektų sutarimą mokslo klausimais.

Pakeitimas 37
24 straipsnio

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

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

I priede pateikiamas esminis, svarbus apibrėžimas. Todėl manome, kad komitologijos 
procedūros metu neturėtų būti daroma jokių jo pakeitimų. Jei dėl mokslo pažangos pakeitimai 
taptų būtini, juos reikėtų priimti pagal bendro sprendimo procedūrą, visokeriopai įtraukiant 
Europos Parlamentą.

Pakeitimas 38
25 straipsnis

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

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

Minėtoje ataskaitoje Komisija taip pat 
įvertina techninės pažangos poveikį šio 
reglamento taikymui ir, jei reikia, pateikia 
teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama iš 
naujo apsvarstyti jos taikymo sritį, kad būtų 
įtraukta naujų rūšių terapija, kuri nėra nei 
genų terapija, nei ląstelių terapija, nei 
audinių inžinerija.

Pagrindimas

Dėl mokslo pasiekimų gali tapti įmanoma naudoti naujų rūšių terapija, kuri nėra nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių inžinerija. Pacientai būtų suinteresuoti tuo, kad ji 
būtų įtraukta ateityje siekiant Europos mastu suteikti leidimą naudoti atitinkamus preparatus.

Pakeitimas 39
25a straipsnis (naujas)

25a straipsnis
Komisija ne vėliau kaip iki 2007 m. 
pabaigos pateikia teisės akto pasiūlymą 
siekdama užtikrinti, kad kosmetikos tikslais 
naudojamiems produktams, kuriuose
esama žmogaus ar gyvūnų ląstelių ar 
audinių, būtų taip pat taikomi atitinkami 
Bendrijos teisės aktai.
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Pagrindimas

Iki šiol kosmetikos tikslais naudojami produktai, kuriuose esama žmogaus ar gyvūnų ląstelių 
ar audinių, nėra reglamentuojami Bendrijos teisės, nors jie jau dabar patenka į rinką. Šią 
reglamentavimo spragą reikėtų panaikinti.

Pakeitimas 40
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2. Darant nuorodą į šią dalį ir nepažeidžiant 
26a straipsnio nuostatų, taikomi Sprendimo 
1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant 
į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su vėliau siūlomu nauju 26a straipsniu. 

Pakeitimas 41
26a straipsnis (naujas)

26a straipsnis
Nepažeidžiant jau priimtų įgyvendinimo 
priemonių, ne vėliau kaip 2008 m. 
balandžio 1 d., šio reglamento nuostatų, 
kuriomis reikalaujama priimti technines 
taisykles, pakeitimus ir sprendimus, 
taikymas sustabdomas. Europos 
Parlamentas ir Taryba, veikdami pagal 
Komisijos pasiūlymą, turi teisę atnaujinti 
atitinkamas nuostatas, laikydamiesi 
Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos. 
Tuo tikslu jie peržiūrės jas iki pasibaigiant 
aukščiau numatytam terminui.
Pirmoji dalis taikoma tol, kol ji nėra 
pakeista nauju komitologijos susitarimu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas preliminariai teikiamas iki naujos komitologijos procedūros, užtikrinančios 
didesnę Parlamento kontrolę, priėmimo.
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Pakeitimas 42
27 straipsnio 2 punktas

Priedo 1 a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 726/2004)

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

„1a. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], išskyrus pažangiosios 
terapijos vaistinius preparatus, skirtus 
autologiniam ar numatomam vartojimui, 
kurie gaminami ir platinami išimtinai 
vienoje valstybėje narėje ir kuriems ta 
valstybė yra nustačiusi nacionalinę leidimo 
prekiauti išdavimo procedūrą, laikantis šio 
reglamento kriterijų kaip alternatyvos, 
penkeriems metams išdavus leidimą 
prekiauti nacionaliniu lygmeniu. Vėliau 
bus reikalingas prašymas vienkartiniam 
atnaujinimui laikantis centralizuotos 
procedūros, ir tuomet, po atnaujinimo, 
nacionalinis leidimas prekiauti bus 
laikomas centralizuotu leidimu prekiauti.

Pagrindimas

Siekiant padaryti patekimo į rinką etapą lengvesnį daugeliui MVĮ, norinčių prekiauti savo 
preparatu tik vienoje valstybėje narėje, gaminiams, platinamiems nacionaliniu lygmeniu, 
turėtų būti įmanoma gauti leidimą prekiauti nacionaliniu lygmeniu. Šis nacionalinis leidimas 
prekiauti turėtų būti ribojamas penkerių metų terminu. Po šio pirmojo penkerių metų termino 
atnaujinimas gali būti atliekamas kreipiantis centrinio leidimo prekiauti.

Pakeitimas 43
28 straipsnio 2 punktas

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

“5. Ši direktyva ir visi joje minimi 
reglamentai neturi įtakos nacionalinių 
įstatymų, draudžiančių arba ribojančių 
žmogaus arba gyvūno bet kokios konkrečios 
rūšies ląstelių naudojimą arba tokių ląstelių 
turinčių, iš jų sudarytų ar iš jų gautų
vaistinių preparatų pardavimą, tiekimą arba 
naudojimą, taikymui pagal Europos 
Bendrijos Steigimo sutarties 30 straipsnį.“
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Pagrindimas

Kadangi ši direktyva yra dalinio suderinimo priemonė, turėtų būti paaiškinta, kad valstybės 
narės turi teisę nurodyti į EB Sutarties 30 straipsnį, kai sprendžiamas tam tikrų vaistinių 
preparatų pateikimo į jų rinką klausimas. Kalbant apie EB sutarties 95 straipsnio 4 dalį, 
prievolė pranešti Bendrijai apie susijusius nacionalinės teisės aktus yra tinkama tik tada, kai 
Bendrijos priemonė skirta visiškam suderinimui pasiekti.

Pakeitimas 44
28a straipsnis (naujas)

2 straipsnio 1 dalis (Direktyva 2004/23/EB)

28a straipsnis

Direktyvos 2004/23/EB pakeitimas

Direktyvos 2004/23/EB 2 straipsnio 1 dalis 
keičiama taip:

„Kai tokiems pagamintiems produktas 
taikomi kiti Bendrijos teisės aktai, ši 
direktyva taikoma tik donorystei, įsigijimui 
ir tyrimams. Tačiau šioje direktyvoje 
esančiomis su donoryste, įsigijimu ir 
tyrimais susijusiomis nuostatomis 
nepažeidžiamos konkretesnės kitų 
Bendrijos teisės aktų nuostatos.“

Pagrindimas

Pagal galiojančius teisės aktus žmogaus audinių ir ląstelių donorystė, įsigijimas ir tyrimai 
turi atitikti aukštus kokybės ir saugos standartus siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos 
lygį Bendrijoje. Taip pat būtina užtikrinti, kad žmogaus kūnas ar jo dalys nebūtų paverstos 
pelno šaltiniu. Taigi pagal šį reglamentą valstybės narės kategoriškai privalo užtikrinti 
savanorišką ir neatlyginamą donorystę ir garantuoti audinių ar ląstelių įsigijimą nesiekiant 
pelno.

Pakeitimas 45
29 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

Numatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis yra pernelyg trumpas, nes vien klinikinių 
bandymų trukmė daugeliu atveju viršys siūlomą laikotarpį. Be to, pareiškėjas turėtų būti 
atsakingas tik už paraiškos pateikimo datą, o ne už delsimą dėl Agentūros, nacionalinių 

kompetentingų institucijų arba problemų vertinimo stadijoje. Priešingu atveju pacientai galėtų 
netekti šių naujų svarbių vaistinių preparatų.

Pakeitimas 46
29 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Paraiška dėl leidimo prekiauti audinių 
inžinerijos būdu gautais preparatais, kurie 
8 straipsnyje numatytų techninių 
reikalavimų įsigaliojimo metu teisėtai yra 
Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius arba 
Bendrijos teisės aktus, pateikiama ne vėliau 
kaip per penkerius metus nuo 8 straipsnyje 
numatytų techninių reikalavimų 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Numatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis yra pernelyg trumpas, nes vien klinikinių 
bandymų trukmė daugeliu atveju viršys siūlomą laikotarpį. Be to, pareiškėjas turėtų būti 
atsakingas tik už paraiškos pateikimo datą, o ne už delsimą dėl Agentūros, nacionalinių 
kompetentingų institucijų arba problemų vertinimo stadijoje. Priešingu atveju pacientai 
galėtų netekti šių naujų svarbių vaistinių preparatų.

Pakeitimas 47
II priedo 2.2. punktas

2.2. kokybinė ir kiekybinė sudėtis pagal 
veikliąsias medžiagas ir kitas preparato 
sudedamąsias dalis, žinotina siekiant 
tinkamai naudoti, skirti arba implantuoti 
preparatą. Kai preparate yra ląstelės arba 
audiniai, pateikiamas išsamus tų ląstelių arba 
audinių ir jų konkrečios kilmės aprašymas.

2.2. kokybinė ir kiekybinė sudėtis pagal 
veikliąsias medžiagas ir kitas preparato 
sudedamąsias dalis, žinotina siekiant 
tinkamai naudoti, skirti arba implantuoti 
preparatą. iii) kai preparate yra ląstelių arba 
audinių, pateikiamas išsamus tų ląstelių arba 
audinių ir jų konkrečios kilmės, įskaitant 
gyvūno rūšį, jei kilmė ne žmogiška,
aprašymas.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad prieš priimdami sprendimą galimi gavėjai, kurie turi 
įvairių kultūrinių motyvų, būtų tinkamai informuojami.

Pakeitimas 48
III priedo b punktas

(b) Aktyvios (-ių) medžiagos (-ų) kokybinis 
ir kiekybinis aprašymas tais atvejais, kai 
preparate yra ląstelių arba audinių, taip pat 
nurodant: „šiame preparate yra žmogaus 
(gyvūninės) kilmės [atitinkamai] ląstelių“ ir 
pateikiant trumpą tų ląstelių arba audinių ir 
konkrečios jų kilmės aprašymą.

(b) Aktyvios (-ių) medžiagos (-ų) kokybinis 
ir kiekybinis aprašymas tais atvejais, kai 
preparate yra ląstelių arba audinių, taip pat 
nurodant: „šiame preparate yra žmogaus 
(gyvūninės) kilmės [atitinkamai] ląstelių“ ir 
pateikiant trumpą tų ląstelių arba audinių ir 
konkrečios jų kilmės, įskaitant gyvūno rūšį, 
jei kilmė ne žmogiška, aprašymą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad prieš priimdami sprendimą galimi gavėjai, kurie turi 
įvairių kultūrinių motyvų, būtų tinkamai informuojami.

Pakeitimas 49
IV priedo dalies iii punktas

iii) kai preparate yra ląstelių arba audinių, tų 
ląstelių arba audinių ir jų konkrečios kilmės 
aprašymas.

iii) kai preparate yra ląstelių arba audinių, tų 
ląstelių arba audinių ir jų konkrečios kilmės, 
įskaitant gyvūno rūšį, jei kilmė ne
žmogiška, aprašymas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad prieš priimdami sprendimą galimi gavėjai, kurie turi 
įvairių kultūrinių motyvų, būtų tinkamai informuojami.
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