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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir reglamentēt gēnu un šūnu terapijas, kā arī audu inženierijas 
produktu laišanu Eiropas tirgū.  Šo produktu nozīmība mūsdienu medicīnā aizvien pieaug un 
perspektīvā tie varētu būtiski palīdzēt pacientiem, bet pienācīgi šo jomu neregulējot, iespējami 
nopietni draudi veselībai. Jo īpaši jautājumos par audu inženieriju neeksistē nekāda saskaņota 
Eiropas pieeja.

Visumā Komisijas priekšlikumu atzinīgi vērtē visas ieinteresētās puses, bet sabiedriskajā 
apspriešanā un diskusijās Parlamenta komitejās noskaidrojās, ka daži jautājumi jāprecizē 
steidzami, lai padarītu priekšlikumu juridiski viendabīgāku, lai nepieļautu pretrunīgas 
interpretācijas, lai priekšlikums būtu saskaņots ar spēkā esošām tiesību normām, kā arī lai 
nosargātu Parlamenta tiesības. Tāpēc Juridiskā komiteja iesaka virkni grozījumu.

1. Parlamenta tiesības komitoloģijas procedūrā

Komisijas priekšlikums paredz deleģēt gandrīz visus nopietnos jautājumus komitoloģijas 
procedūrai.  Šajā izteikti politiskajā jautājumā ir svarīgi nosargāt Parlamenta tiesības.  
Parlamentam jābūt tiesīgam pārbaudīt un bloķēt šādus lēmumus. Nepieņemami ir tas, ka šī 
priekšlikuma 8. pantā ir atsauce uz komitoloģijas procedūru, lai gan Komisija nav pat 
iesniegusi Parlamentam attiecīgo tehnisko prasību projektu. Eiropas iestādes tikko ir 
panākušas jaunu vienošanos par komitoloģijas procedūru un tas jau ir solis tuvāk pilnvaru 
saskaņotībai. Patlaban ar ierosināto grozījumu tiek ieteikta procedūra, kas stiprina Parlamenta 
ietekmi.  

2. Juridiskā drošība subsidiaritātes jautājumā

Ir panākta plaša vienošanās, ka Eiropas Savienībai nav jāsaskaņo likumdošana par cilvēku 
embriju un cilvēku embriju cilmes šūnu izmantošanu.  Komisija ierosina nodrošināt 
dalībvalstu likumdošanas tiesības 28. panta 2. punktā. Tomēr šis noteikums nav atbilstīgs un 
to var apstrīdēt Kopienu tiesā, jo tas rada nopietnas problēmas attiecībā uz priekšlikuma 
juridisko pamatu. Nevar ignorēt to, ka iecerētā regula nosaka pilnīgu saskaņošanu. Tādējādi 
ierosinātais 28. panta 2. punkts būtu pilnīgs „svešķermenis” un Kopienas likumu pārkāpumi 
nebūtu izslēgti.

Tāpēc Komiteja ierosina 1. pantā izslēgt jautājumus par embriju cilmes šūnām no šīs regulas 
darbības jomas. Tādējādi būs skaidri saprotams, ka šajos delikātajos jautājumos saskaņošana 
nenotiks. Turklāt 28. panta 2. punkts jāgroza tā, lai tiktu uzsvērts, ka dalībvalstis, saskaņā ar 
EK Līguma 30. pantu, var vēl vairāk aizliegt vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku šūnu, kā arī 
to saturošo, vai no tiem iegūto medicīnisko izstrādājumu izmantošanu, pārdošanu un laišanu 
tirgū.

3. Lai padarītu priekšlikumu atbilstīgu pašreizējiem ES tiesību aktiem, dažas 
tehnoloģijas, kas aizliegtas citos ES tiesību aktos, nedrīkstētu saņemt arī atļauju saskaņā 
ar Komisijas pašreizējo priekšlikumu

Neatkarīgi no dalībvalstu kompetences, nav pieļaujami nekādi kompromisi attiecībā uz 
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cilvēktiesībām un konstitucionālajām tiesībām, pat jomās kurās progress ir ļoti straujš.
Jārespektē cilvēka ķermeņa netirgošanas princips. Tiesības uz personas integritāti ir 
aizsargātas Ovjedo Konvencijā un Pamattiesību hartā.  Cilvēka un dzīvnieka hibrīda vai 
jauktu ģenētisku struktūru izveide ir pārkāpums pret personas integritātes principu un cilvēka 
cieņas neaizskaramību. Iejaukšanās cilvēka cilmes šūnu līnijā ir īpaši pieminēta Ovjedo 
konvencijā, kā tāda, kas apdraud cilvēka cieņu. Produktus, kuri iejaucas cilvēka cilmes šūnu 
līnijā aizliedz klīniski izmēģināt ar Direktīvu 2001/20/EK, un tie nav patentējami saskaņā ar 
Direktīvu 98/44/EK, kurā arī noteikts, ka cilvēku un dzīvnieku hibrīdi ir pret sabiedrisko 
kārtību.  

4. Lai nodrošinātu brīvprātīgu un neapmaksātu cilvēku audu un šūnu ziedošanu, 
jāizdara grozījumi Direktīvā 2004/23/EC.

Cilvēka ķermeņa netirgošanas princips ir tieši saistīts ar modernajām terapijām, kas strauji 
attīstās un kam aizvien vairāk ir nepieciešami cilvēku audi un šūnas, tāpēc dalībvalstīm 
jānodrošina brīvprātīga un neapmaksāta cilvēka šūnu un audu ziedošana, kā arī iegādāšanās.
Tāpēc atbilstīgi šīs ierosinātās regulas vajadzībām jāizdara grozījumi Direktīvā 2004/23EC.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
VIRSRAKSTS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par uzlabotas terapijas 
zālēm un grozījumiem 
Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 
Nr. 726/2004

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par uzlabotas terapijas 
zālēm un grozījumiem 
Direktīvā 2001/83/EK,
Regulā (EK) Nr. 726/2004 un Direktīvā 
2004/23/EK

Pamatojums

Priekšlikuma nosaukums jāmaina, jo groza arī Direktīvu 2004/23/EK (sk. grozījumu Nr. 45).

Grozījums Nr. 2
6. APSVĒRUMS

(6) Uzlabotās terapijas zāļu reglamentēšana 
Kopienas mērogā nedrīkst kavēt dalībvalstīs 
pieņemtos lēmumus par to, vai atļaut kāda 

(6) Spēkā esošie tiesību akti dalībvalstīs 
attiecībā uz noteiktu veidu šūnu, tādu kā 
embriju cilmes šūnu izmantošanu ir būtiski 
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konkrēta cilvēka šūnu veida, piemēram, 
embrija cilmes šūnu vai dzīvnieku šūnu 
izmantošanu. Tas nedrīkst arī ietekmēt 
valstu tiesību aktu piemērošanu, kas aizliedz 
vai ierobežo zāļu, kas satur šīs šūnas, sastāv 
no vai ir iegūtas no tām, pārdošanu, piegādi 
vai izmantošanu.

atšķirīgi. Uzlabotās terapijas zāļu 
reglamentēšana Kopienas mērogā nedrīkst 
kavēt dalībvalstīs pieņemtos lēmumus par to, 
vai atļaut kāda konkrēta cilvēka šūnu veida, 
piemēram, embrija cilmes šūnu vai 
dzīvnieku šūnu izmantošanu. Tas nedrīkst 
arī ietekmēt valstu tiesību aktu piemērošanu, 
kas aizliedz vai ierobežo zāļu, kas satur šīs 
šūnas, sastāv no vai ir iegūtas no tām, 
pārdošanu, piegādi vai izmantošanu. Turklāt 
ir neiespējami precīzi noteikt, kad, un vai 
vispār, šo šūnu izpēte sasniegs tādu pakāpi, 
lai varētu laist tirgū no šīm šūnām 
izgatavotas preces. Lai respektētu 
pamatprincipus un lai nodrošinātu iekšējā 
tirgus pareizu darbību, kā arī lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību, šī regula 
attiecas tikai uz produktiem, kuri izgatavoti 
no šūnām, kuru tirdzniecība būtu 
iespējama tuvākajā nākotnē, un kuru dēļ 
neizraisās domstarpības.

Pamatojums

Šīs Regulas juridiskais pamats (EK Līguma 95. pants) ir vienotā tirgus saskaņošana.  Tas nav 
izstrādāts, lai risinātu jautājumus, kuros tiks saglabātas nozīmīgas valstu tiesību aktu 
atšķirības (salīdz. EK Tiesas Lieta C-376/98). Tāpēc no šīs regulas darbības jomas jāizslēdz 
tie produkti, kuros izmantoti materiāli par ko ir domstarpības, un par ko spēkā paliks atšķirīgi 
dalībvalstu tiesību akti.  Tā vai citādi,  produkti, kuros izmantoti šādi materiāli, paredzamā 
nākotnē nebūs vēl pietiekami izstrādāti, lai tos laistu tirgū.

Grozījums Nr. 3
7.A APSVĒRUMS (jauns)

(7.a) Šajā regulā pilnīgi ievēro aizliegumu 
izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas, lai 
gūtu finansiālu labumu, kā to par 
neatņemamu obligāto aizsardzību nosaka 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta un 
sīkāk uzsver Eiropas Parlaments 
2005. gada 10. marta rezolūcijā par cilvēka 
olšūnu tirdzniecību1 un 2005. gada 
26. oktobra rezolūcijā par biotehnoloģisko 
izgudrojumu patentēšanu2. Tālab 
nepieciešams nodrošināt, ka audu un šūnu 
ziedošana ir brīvprātīga un neapmaksāta 
un ka to iegāde notiek, negūstot peļņu. 



PE 374.450v02-00 6/28 AD\624265LV.doc

LV

Brīvprātīga un neapmaksāta audu un šūnu 
ziedošana arī veicina augstus audu un 
šūnu drošības standartus un tādējādi 
veicināt cilvēku veselības aizsardzību.
______________________
1 OV C 320 E, 15.12.2005., 251. lpp.
2Tajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0407.

Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst graut pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū vienas no vissvarīgākajām ir tiesības uz personas 
nedalāmību, ir noteiktas Oviedo Konvencijā, kā arī Pamattiesību hartā. Šie standarti īpaši 
jāievēro attiecībā uz ārkārtīgi novatoriskajām uzlabotas terapijas zālēm, kurās izmantoti audi 
un šūnas. Šajā sakarā brīvprātīga un neapmaksāta ziedošana, kā arī iegāde, negūstot peļņu, 
ir galvenie principi, kas obligāti jāievēro Kopienā.

Grozījums Nr. 4
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7.b) Direktīva 2001/20/EK1 aizliedz gēnu 
terapijas izpēti, kuras rezultātā rodas 
modifikācijas pētāmās personas cilmes 
šūnu līnijas ģenētiskajā identitātē. 
Direktīvā 98/44/EC2 noteikts, ka cilvēka 
cilmes šūnu līnijas ģenētiskās identitātes 
modificēšanas procesi nav patentējami. Lai 
nodrošinātu juridisko konsekvenci, ar šo 
regulu ir jāaizliedz tādu produktu 
apstiprināšana, kuri modificē cilvēka gēnu 
līnijas ģenētisko identitāti. Izņēmuma kārtā 
aizliegums nav attiecināms uz produktiem, 
kas paredzēti gonādu vēža ārstēšanai.

_______________________
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu 
klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas jomā, kas 
rada izpētei pakļautās personas cilmes šūnu līnijas 
ģenētiskās identitātes modificēšanu (OV L 121, 
1.5.2001., 34. lpp).
2Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 
6. jūlija Direktīva 98/44/EK par biotehnoloģisko 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību  (OV L 213, 
30.7.1998., 13. lpp.).
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Pamatojums

Kā paskaidrots Oviedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētisko mantojumu, tiek 
aizskarta cilvēka cieņa. Produkti, uz kuriem īsti neattiecas klīniskie izmēģinājumi saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav 
tiesīgi saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai. Tomēr Eiropas tirdzniecības atļauju jāsaņem tiem 
produktiem, kas paredzēti gonādu vēža ārstēšanai.

Grozījums Nr. 5
7.C APSVĒRUMS (jauns)

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

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā integritāte un 
cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīda vai jauktu ģenētisku struktūru izveide ir 
pārkāpums pret personas integritātes tiesībām un cilvēka cieņas aizskaršana. Tādēļ ar šo 
Regulu jāaizliedz tādu produktu apstiprināšana, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku hibrīdi 
vai jauktas ģenētiskas struktūras. Tomēr jāietver arī ksenotransplantācija terapeitiskā nolūkā, 
ja tā neizjauc cilmes šūnu līniju.

Grozījums Nr. 6
9. APSVĒRUMS

(9) Uzlabotās terapijas zāļu novērtēšanai 
bieži vien ir nepieciešamas ļoti specifiskas 
zināšanas, kas pārsniedz tradicionālās 
farmācijas jomas robežas un ietver 
robežojošās jomas ar citām nozarēm, 
piemēram, biotehnoloģiju vai medicīnas 
ierīces. Šā iemesla dēļ ir lietderīgi Aģentūras 
ietvaros izveidot Uzlaboto terapiju komiteju, 
ar ko Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejai ir jākonsultējas par datu, kas 
saistīti ar uzlabotās terapijas zāļu, 
novērtēšanu pirms galīgā zinātniskā 

(9) Uzlabotas terapijas zāļu novērtēšanai 
bieži vien ir nepieciešamas ļoti specifiskas 
zināšanas, kas pārsniedz tradicionālās 
farmācijas robežas un ietver robežojošās 
jomas ar citām nozarēm, piemēram, 
biotehnoloģiju vai medicīnas ierīces. Šā 
iemesla dēļ ir lietderīgi Aģentūras ietvaros 
izveidot Uzlaboto terapiju komiteju, kurai 
jāatbild par to, lai sagatavotu projektu 
atzinumam par katra uzlabotas 
terapeitiskās iedarbības produkta kvalitāti, 
drošību un efektivitāti, par kuru galīgo 
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slēdziena sniegšanas. Turklāt ar Uzlaboto 
terapiju komiteju var konsultēties, lai iegūtu 
novērtējumu par jebkurām citām zālēm, ja 
tam ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, kas 
ir tās kompetencē.

apstiprinājumu dod Aģentūras Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja. Turklāt ar Uzlaboto 
terapiju komiteju ir jākonsultējas, lai iegūtu 
novērtējumu par jebkurām citām zālēm, ja 
tam ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, kas 
ir tās kompetencē.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
9.A APSVĒRUMS (jauns)

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

Pamatojums

Tā kā Uzlabotu terapiju komitejai ir īpašas zināšanas attiecībā uz uzlabotas terapijas zālēm, 
tai jāpalīdz CHMP noteikt produkta atbilsmi uzlabotas terapijas zālēm.

Grozījums Nr. 8
10. APSVĒRUMS

(10) Uzlaboto terapiju komitejai ir jāapkopo 
vislabākās pieejamās Kopienas speciālās 
zināšanas par uzlabotas terapijas zālēm. 
Uzlaboto terapiju komitejas sastāvam ir 
jānodrošina, lai pienācīgi tiktu aptvertas tās 
zinātnes nozares, kas ir svarīgas uzlabotajām 
terapijām, ieskaitot gēnu terapiju, šūnu 
terapiju, audu inženieriju, medicīnas ierīces, 
zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzību un 
ētiku. Jāpārstāv arī pacientu apvienības un 
ārsti ar zinātniskām speciālām zināšanām 
par uzlabotas terapijas zālēm.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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Grozījums Nr. 9
14. APSVĒRUMS

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

svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10
16. APSVĒRUMS

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

(16) Uzlabotas terapijas zāļu ražošanai ir 
jāatbilst labas ražošanas prakses principiem, 
kas noteikti Komisijas 2003. gada 8. oktobra 
Direktīvā 2003/94/EK, ar ko nosaka labas 
ražošanas prakses principus un 
pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm un pētāmām cilvēkiem 
paredzētām zālēm, un ko vajadzības 
gadījumā pielāgo, lai norādītu produkta 
īpatnības. Turklāt ir jāizstrādā uzlabotas 
terapijas zālēm noteiktas pamatnostādnes, lai 
pareizi atspoguļotu to ražošanas procesa 
īpatnības.

Pamatojums

Uzlabotas terapijas zālēm ir īpašas pazīmes, kas ievērojami atšķiras no tradicionālām zālēm. 
Tas rada būtiskas atšķirības to ražošanas procesā (piem., LRP direktīvas 11. panta 4. punkts 
paredz, ka gala produkcijas sērijas paraugi ir jāsaglabā vienu gadu pēc derīguma termiņa 
beigām. Tomēr ir sarežģīti noteikt atsevišķu kategoriju uzlabotas terapijas zāļu derīguma 
termiņa beigas).

Grozījums Nr. 11
28. APSVĒRUMS

(28) Tādēļ attiecīgi ir jāgroza 
Direktīva 2001/83/EK un Eiropas 

(28) Tādēļ attiecīgi ir jāgroza 
Direktīva 2001/83/EK, Eiropas Parlamenta 



PE 374.450v02-00 10/28 AD\624265LV.doc

LV

Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru,

un Padomes 2004. gada 31. marta 
Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka 
cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu 
reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru, kā arī Direktīva 2004/23/EK,

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 28.a (jauna) panta iekļaušanas, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 
2004/23/EK par audiem un šūnām.

Grozījums Nr. 12
1.A PANTS (jauns)

1.a pants
Izņēmumi

Šī regula nav attiecināma uz nekādām 
uzlabotas terapijas zālēm, kuru sastāvā ir 
vai kuras ir ražotas no cilvēka embrija vai 
augļa šūnām, aizmetņu cilmes šūnām, kā 
arī šūnām, kas iegūtas no šīm šūnām.

Pamatojums

Šīs Regulas juridiskais pamats (EK Līguma 95. pants) ir vienotā tirgus saskaņošana. Tas nav 
izstrādāts, lai risinātu jautājumus, kuros tiks saglabātas nozīmīgas valstu tiesību aktu 
atšķirības (salīdz. EK Tiesas Lieta C-376/98).

Grozījums Nr. 13
2. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA 1.A IEVILKUMS (jauns)

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

Pamatojums

Šajā regulā vissvarīgākajam kritērijam, lai noteiktu kombinētas uzlabotas terapeitiskās 
iedarbības produktu, ir jābūt to šūnu vai audu daļas dzīvotspējai. Pacienta drošībai un 
produkta augsto standartu izvērtēšanai produkts vienmēr jāklasificē kā uzlabotas 
terapeitiskās iedarbības produkts, ja tas satur dzīvotspējīgus audus vai šūnas.

Grozījums Nr. 14
2. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA 2. IEVILKUMS



AD\624265LV.doc 11/28 PE 374.450v02-00

LV

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15
2. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(da) jaukta ģenētiska struktūra ir:
– embrijs, kurā ir ievadīta jebkāda dzīvības 
formas šūna, kas nepieder cilvēkam, vai
– embrijs, kas pieder jebkurai dzīvības 
formai, kas nav cilvēks, kurā ir ievadīta 
cilvēka šūna, vai
– embrijs, kurš sastāv no vairāk nekā viena 
embrija, augļa vai cilvēka šūnām;

Pamatojums

Šī  definīcija ieviesta saistībā ar pašreizējās regulas 3.c (jauns) pantu. 

Grozījums Nr. 16
2. PANTA 1. PUNKTA DB) APAKŠPUNKTS (jauns)

(db) hibrīds ir:
– cilvēka olšūna, kura ir apaugļota ar tādas 
dzīvības formas spermu, kas nepieder 
cilvēkam;
– olšūna no tādas dzīvības formas, kura 
nav cilvēks, un kura ir apaugļota ar cilvēka 
spermu;
– cilvēka olšūna, kurā ir ievadīts tādas 
dzīvības formas šūnas kodols, kura nav 
cilvēks;
– dzīvības formas, kura nav cilvēks, olšūna 
kurā ir ievadīts cilvēka šūnas kodols, vai
– cilvēka olšūna vai olšūna no tādas 
dzīvības formas, kura nav cilvēks, kuras 
citādi satur gan cilvēka, gan tādas dzīvības 
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formas, kura nav cilvēks, haploīdas 
hromosomu kopas.

Pamatojums

Šī  definīcija ieviesta saistībā ar pašreizējās regulas 3.c pantu. Avots: Canadian assisted 
human reproduction act 2004.

Grozījums Nr. 17
3. PANTS

Gadījumā, kad uzlabotas terapijas zāles satur 
cilvēka šūnas vai audus, šo šūnu vai audu 
ziedošana, ieguve un testēšana ir jāveic 
saskaņā ar Direktīvā 2004/23/EK minētajiem 
noteikumiem.

Gadījumā, kad uzlabotas terapijas zāles satur 
cilvēka šūnas vai audus, šo šūnu vai audu 
ziedošana, ieguve un testēšana ir jāveic 
saskaņā ar Direktīvā 2004/23/EK minētajiem 
noteikumiem. Eiropas zāļu aģentūras, 
turpmāk tekstā —„Aģentūra”, Cilvēkiem 
paredzētu zāļu komiteja, pārbaudīs 
tirdzniecības atļaujas īpašnieka 
apliecinājumu (vai dokumentāciju) par to, 
ka audi un šūnas ir iegūti no brīvprātīgiem, 
neapmaksātiem ziedojumiem, kā noteikts 
Direktīvā 2004/23/EK.

Grozījums Nr. 18
3.A PANTS (jauns)

3.a pants
Cilvēka ķermeņa un tā daļu tirdzniecības 

aizliegums

Ja uzlabotas terapeitiskās iedarbības 
produkts satur cilvēka audus vai šūnas, visi 
atļaujas izsniegšanas kārtības posmi 
jāīsteno saskaņā ar cilvēka ķermeņa vai 
ķermeņa daļu tirdzniecības aizlieguma 
principu. Tālab atbilstīgi šai regulai 
dalībvalstis nodrošina, ka:
– cilvēka šūnu un audu ziedošana ir 
brīvprātīga un bezmaksas un notiek ar 
donora brīvu gribu bez maksas, izņemot 
kompensācijas gadījumus, un
– apgāde ar audiem un šūnām notiek, 
negūstot peļņu.
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Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst iedragāt pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū ļoti svarīgas ir tiesības uz personas nedalāmību, ir 
noteiktas patentēšanas direktīvā, Oviedo Konvencijā un Pamattiesību hartā. 

Grozījums Nr. 19
3.B PANTS (jauns)

3.b pants
Tādu produktu aizliegums, kuri pārveido 

cilvēka cilmes šūnu līniju

Netiek apstiprināti produkti, kas pārveido 
cilvēku cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, izņemot tos, kas paredzēti gonādu 
vēža ārstēšanā.

Pamatojums

Kā paskaidrots Oviedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētisko mantojumu, tiek 
aizskarta cilvēka cieņa. Produkti, uz kuriem īsti neattiecas klīniskie izmēģinājumi saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav 
tiesīgi saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai, izņemot vēža ārstēšanai.

Grozījums Nr. 20
3.C PANTS (jauns)

3.c pants

Tādu produktu aizliegums, kuri iegūti no 
cilvēku un dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 

ģenētiskām struktūrām

Netiek apstiprināti produkti, ko iegūst no 
cilvēku un dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 
ģenētiskām struktūrām, vai kuru sastāvā ir 
audi vai šūnas, kuri ir cēlušies vai iegūti no 
tiem.
Šis noteikums neaizliedz dzīvnieku 
somatisko šūnu vai audu transplantāciju 
cilvēka ķermenī terapeitiskos nolūkos 
tiktāl, cik nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu 
līnijā.
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Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā integritāte un 
cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīda vai jauktu ģenētisku struktūru izveide ir 
pārkāpums pret personas integritātes tiesībām un cilvēka cieņu. Turklāt Direktīvā 98/44/EK 
par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā ir uzsvērts, ka uz jauktu ģenētisku 
struktūru ražošanu no cilmes šūnām neattiecas patentspēja. Tādēļ saskaņā ar šo regulu netiek 
apstiprināti produkti, kuru sastāvā ir šādi audi un šūnas vai kas ir iegūti no šādiem audiem 
un šūnām.

Grozījums Nr. 21
5. PANTA -1. PUNKTS (jauns)

Komisija saskaņā ar 26. panta 2. punktā 
minēto procedūru groza Direktīvu 
2003/94/EK, lai tiktu ņemtas vērā uzlabotas 
terapijas zāļu un īpaši audu inženierijas 
produktu īpašās pazīmes.

Pamatojums

Uzlabotas terapijas zālēm ir īpašas pazīmes, kas ievērojami atšķiras no tradicionālām zālēm. 
Tas rada būtiskas atšķirības to ražošanas procesā (piem., LRP direktīvas 11. panta 4. punkts 
paredz, ka gala produkcijas sērijas paraugi ir jāsaglabā vienu gadu pēc derīguma termiņa 
beigām. Tomēr ir sarežģīti noteikt atsevišķu kategoriju uzlabotas terapijas zāļu derīguma 
termiņa beigas).

Grozījums Nr. 22
7.A PANTS (jauns)

7.a pants
Īpašās prasības attiecībā uz produktiem, 

kas satur dzīvnieku šūnas

Papildus prasībām, kas noteiktas šajā 
regulā un tās pielikumos, produkti kas 
satur šūnas, kas nav cilvēku saņem atļauju 
tikai gadījumos, ja ir garantēts, ka tie 
nerada problēmas, kas saistītas ar 
endogēno retrovīrusu identificēšanu ārējās 
un saņēmēja šūnās, jaunu vīrusu 
iespējamu rašanos, iespējamām 
imūnreakcijām, vai vēža attīstības iespēju. 
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Pamatojums

Šīs Regulas juridiskais pamats (EK Līguma 95. pants) ir vienotā tirgus saskaņošana.  Tas nav 
izstrādāts, lai risinātu jautājumus, kuros tiks saglabātas nozīmīgas valstu tiesību aktu 
atšķirības (salīdz. EK Tiesas Lieta C-376/98). Tāpēc no šīs regulas darbības jomas jāizslēdz 
tie produkti, kuros izmantoti materiāli par kuriem ir ētiskas domstarpības, un par kuriem 
spēkā paliks atšķirīgi dalībvalstu tiesību akti.  Tā vai citādi,  produkti, kuros izmantoti šādi 
materiāli, paredzamā nākotnē nebūs vēl pietiekami izstrādāti. 

Grozījums Nr. 23
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Referents vai koreferents, ko iecēlusi 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komiteja saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 62. pantu, ir 
Uzlaboto terapiju komitejas loceklis. Šis 
loceklis darbojas arī kā Uzlaboto terapiju 
komitejas referents vai koreferents.

2. Referents vai līdzreferents, ko iecēlusi 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komiteja saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 62. pantu, ir 
Uzlaboto terapiju komitejas loceklis, kuru 
iesaka Uzlaboto terapiju komiteja un 
kuram ir īpašas zināšanas par attiecīgo 
produktu.. Šis loceklis darbojas arī kā 
Uzlaboto terapiju komitejas referents vai 
līdzreferents.

Pamatojums

Lai nodrošinātu visaugstāko zināšanu līmeni, CHMP ieceltajam referentam un līdzreferentam 
ir jāsaņem Uzlaboto terapiju komitejas ieteikums un jābūt īpašām zināšanām par attiecīgo 
produktu.

Grozījums Nr. 24
9. PANTA 3. PUNKTS

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

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

Pamatojums

Uzlabotas terapijas zāļu specifisko un unikālo īpašību dēļ EMEA ietvaros ir izveidota jauna 
Uzlaboto terapiju komiteja, kurā ir eksperti ar īpašu kvalifikāciju vai pieredzi šajā dinamiski 
augošajā jomā. Tādēļ šai jaunajai struktūrai ir jāatbild par atzinumu izstrādi attiecībā uz 
produktu kvalitāti, drošību un efektivitāti, lai tie saņemtu CHMP galīgo apstiprinājumu. 
Atzinuma projekts ir jāiesniedz laicīgi, lai tiktu ievērots arī Regulas (EK) Nr. 726/2004 
9. panta 2. punktā noteiktais termiņš.
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Grozījums Nr. 25
14. PANTA 2. PUNKTS

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 26
15. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27
17. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
8. panta 1. punkta, par 90% ir jāsamazina 
maksa, kas jāmaksā Aģentūrai par jebkādu 
konsultāciju, kas saistībā ar uzlabotas 
terapijas zālēm paredzēta 1. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 57. panta 
1. punkta n) apakšpunktā.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
8. panta 1. punkta, par 95% ir jāsamazina 
MVU un par 70% citu pieteikumu 
iesniedzēju maksa, kas jāmaksā Aģentūrai 
par jebkādu konsultāciju, kas saistībā ar 
uzlabotas terapijas zālēm paredzēta 
1. punktā un Regulas (EK) Nr. 726/2004 
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57. panta 1. punkta n) apakšpunktā.

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir mudināt un atbalstīt MVU darbā pie uzlabotas terapijas zāļu izstrādes. 
Tādēļ attiecībā uz MVU ir jāievieš īpaši atbrīvojumi no maksas par zinātniskām 
konsultācijām. 5% no pamatmaksas, kas MVU jāsedz pašiem, ir simboliska summa, lai 
nepieļautu nekādu ļaunprātīgu bezmaksas sistēmas izmantošanu. Turklāt, lai atbalstītu tos 
pieteikumu iesniedzējus, kuri neatbilst MVU kritērijiem, un lai nodrošinātu visas nozares 
konkurētspēju, visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma ir jāpiemēro 70% samazinājums.

Grozījums Nr. 28
18. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Jebkurš pieteikuma iesniedzējs, kurš 
izstrādā produktu, kas balstīts uz šūnām vai 
audiem, var pieprasīt Aģentūras zinātnisko 
ieteikumu ar nolūku noteikt, vai attiecīgais 
produkts, ņemot vērā zinātnisko 
pamatojumu, atbilst uzlabotās terapijas zāļu 
definīcijai. Aģentūra sniedz šo ieteikumu 
pēc konsultēšanās ar Uzlabotu terapiju 
komiteju un Komisiju 60 dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29
19.A PANTS (jauns)

19.a pants
Stimuli maziem un vidējiem biotehnoloģiju 

uzņēmumiem

1. Uzlabotas terapijas zāļu ražotājiem, 
kuros strādā līdz 500 darbiniekiem un kuru 
gada apgrozījums nepārsniedz 
EUR 100 miljonus vai kuru kopējā gada 
bilance nepārsniedz EUR 70 miljonus, 
pienākas visi atvieglojumi, ko piešķir 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā 
noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK1

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30
19.B PANTS (jauns)

19.b pants
Atlaide maksai par tirdzniecības atļauju

1. Maksu par tirdzniecības atļauju 
samazina līdz 50%, ja pieteikuma 
iesniedzējs var pierādīt, ka Kopienā ir īpaša 
sabiedrības interese par attiecīgajām 
uzlabotas terapijas zālēm vai ja gaidāmie 
ienākumi no šī produkta tirdzniecības ir 
nelieli, salīdzinot ar ieguldītajiem 
līdzekļiem.

2. Pirmais punkts attiecas arī uz maksu, ko 
Aģentūra pieprasa par pēcapstiprināšanas 
pasākumiem, pirmajā gadā pēc 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
attiecīgajām zālēm.

3. Mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā, kā 
arī gadījumos, kad uzņēmumā nav vairāk 
kā 500 darbinieku un tā gada apgrozījums 
nepārsniedz EUR 100 miljonus vai tā 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 70 miljonus, 1. punkts, bez kādiem 
laika ierobežojumiem, attiecas arī uz 
maksu, ko Aģentūra pieprasa par  
pēcapstiprināšanas pasākumiem.
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4. Tādiem uzņēmumiem, kuros citu 
uzņēmumu līdzdalība nepārsniedz 50% un 
kuri vairāk nekā 15% no gada apgrozījuma 
iegulda izpētē un attīstībā, 1. punkts, bez 
kādiem laika ierobežojumiem, attiecas arī 
uz maksu, ko Aģentūra pieprasa par 
pēcapstiprināšanas pasākumiem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
21. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

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

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

Pamatojums

Lai apzīmējumi būtu precīzāki, jālieto šis specifiskais termins.

Grozījums Nr. 32
21. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS UN CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

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

(c) divi locekļi un divi vietnieki, kurus 
iecēlusi Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrības pieprasījumu pēc interešu 
izteikšanas, un pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, lai pārstāvētu ārstus;

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

Pamatojums

Lai aptvertu visas medicīnas jomas, uz kurām uzlabotas terapijas var attiekties, Uzlabotu 
terapiju komitejā ir jāpārstāv vispārīgāka medicīnas kompetence, t.i., ārsti. Turklāt, ieviešot 
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locekļu aizstājējus, mums būtu jānodrošina iesaistīto grupu pastāvīga pārstāvība. Šie locekļi 
un viņu vietnieki jāieceļ, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 33
21. PANTA 2. PUNKTS

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
23. PANTA A. PUNKTS

(a) konsultēt Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komiteju par jebkuriem datiem, kas radušies 
uzlabotas terapijas zāļu izstrādē, lai 
formulētu viedokli par to kvalitāti, drošību 
un iedarbību;

(a) izstrādāt atzinuma projektu par 
uzlabotas terapijas zāļu kvalitāti, drošību 
un efektivitāti to galīgajam 
apstiprinājumam Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komitejā, kā arī konsultēt šo komiteju par 
jebkuriem datiem, kas radušies šāda 
produkta izstrādē; 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35
23. PANTA AA. PUNKTS (jauns)
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(aa) atbilstīgi 18. pantam konsultēt 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju par 
produkta atbilsmi uzlabotas terapijas zāļu 
definīcijai;

Pamatojums

Tā kā Uzlabotu terapiju komitejai ir īpašas zināšanas attiecībā uz uzlabotas terapijas zālēm, 
tai jāpalīdz CHMP noteikt produkta atbilsmi uzlabotas terapijas zālēm.

Grozījums Nr. 36
23. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

Sagatavojot atzinuma projektu galīgajam 
apstiprinājumam Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejā, Uzlabotu terapiju komiteja cenšas 
sasniegt zinātnisku vienprātību.  Ja šādu 
vienprātību nav iespējams sasniegt, 
Uzlabotu terapiju komiteja pieņem savu 
locekļu vairākuma nostāju. Atzinuma 
projektā norāda atšķirīgās nostājas un to 
pamatu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atzinuma projekta sagatavošanas pārredzamību, Uzlabotu terapiju komitejā 
ir jānosaka skaidra lēmuma procedūra. Līdz ar to mēs ierosinām tās locekļiem sasniegt 
zinātnisku vienprātību.

Grozījums Nr. 37
24. PANTS

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

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

Pamatojums

I pielikumā ir ietverta būtiska pamatdefinīcija. Tādēļ mēs uzskatām, ka tai nebūtu jāpiemēro 
nekādas izmaiņas ar komitoloģijas starpniecību. Ja zinātniskā progresa mērķu dēļ ir 
nepieciešamas kādas izmaiņas, tās ir jāpieņem ar koplēmumu, tajā pilnībā iesaistot Eiropas 
Parlamentu.

Grozījums Nr. 38
25. PANTS
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Ziņošana
Piecu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēka Komisija publicē vispārēju ziņojumu 
par minētās regulas piemērošanu, iekļaujot 
visaptverošu informāciju par to uzlabotas 
terapijas zāļu dažādajiem veidiem, kas 
atļautas atbilstoši šai regulai.

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

Šajā ziņojumā Komisija arī novērtē 
tehnoloģiskās attīstības ietekmi uz šīs 
regulas piemērošanu un, ja nepieciešams, 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu par tās 
darbības jomas pārskatīšanu, iekļaujot tajā 
jaunākās terapijas, kas nav nedz gēnu nedz 
šūnu terapijas vai audu inženierija.

Pamatojums

Zinātnisko sasniegumu rezultātā var tikt radītas jaunas  terapijas, kas nav nedz gēnu nedz 
šūnu terapijas vai audu inženierija. Pacientu interesēs būtu, lai kaut kad nākotnē arī tās būtu 
ietvertas šīs regulas darbības jomā, nodrošinot, ka to rezultātā izstrādātie produkti būtu 
jāreģistrē Eiropā.

Grozījums Nr. 39
25.A PANTS (jauns)

25.a pants
Komisija, ne vēlāk kā 2007. gada beigās 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu, lai 
nodrošinātu, ka produkti, kurus izmanto 
kosmētikā, un kuru sastāvā ir cilvēku vai 
dzīvnieku šūnas, vai audi arī būtu pakļauti 
Kopienas likumdošanai.

Pamatojums

Līdz pat šim laikam, produkti, kuru sastāvā ir cilvēku vai dzīvnieku audi vai šūnas un kurus 
izmanto kosmētikā, un kuri jau atrodas apgrozībā, tomēr netiek reglamentēti ar Kopienas 
tiesību aktiem. Šī likumdošanas nepilnība ir jānovērš.

Grozījums Nr. 40
26. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Ja tiek veikta atsauce uz šo punktu, ir 
jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 
7. pants, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 

2. Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, neskarot 
26.a pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 
5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 
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noteikumus. 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Tas ir konsekvents grozījums, sakarā ar to, ka tekstā tiek ieviests 26. a punkts.

Grozījums Nr. 41
26.A PANTS (jauns)

26.a pants

Neskarot, jau pieņemtos īstenošanas 
pasākumus, vēlākais 2008. gada 1. aprīlī 
aptur to šīs Regulas noteikumu 
piemērošanu, kas nosaka pieņemt 
tehniskus noteikumus, grozījumus un 
lēmumus.  Pēc Komisijas priekšlikuma 
Eiropas Parlaments un Padome var 
pārskatīt attiecīgos noteikumus saskaņā ar 
kārtību, kas noteikta Līguma 251. pantā, 
un tādā gadījumā Parlaments un Padome 
pārskata tos pirms iepriekšminētā termiņa 
beigām.
Pirmais punkts ir spēkā līdz laikam, kad to 

anulē saskaņā ar jaunu komitoloģijas 
nolīgumu. 

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts līdz laikam, kad tiks pieņemta jauna komitoloģijas procedūra, kurā 
paredzēta lielāka Parlamenta kontrole. 

Grozījums Nr. 42
27. PANTA 2. PUNKTA

Pielikuma 1.a punkts (Regula (EK) Nr. 726/2004)

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

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

Pamatojums

Lai atvieglotu tādu MVU ienākšanu tirgū, kas vēlas tirgot savu produktu tikai vienā 
dalībvalstī, jāparedz iespēja saņemt vietēja mēroga tirdzniecības atļauju produktiem, kurus 
tirgos tikai vienā valstī.  Šai valsts tirdzniecības atļaujas termiņam jābūt pieciem gadiem. 
Atļauju atjaunot pēc pirmā piecu gadu termiņa beigām var tikai centralizēti. 

Grozījums Nr. 43
28. PANTA 2. PUNKTS

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

“5. Šī direktīva un uz to attiecinātās regulas 
neietekmē valsts tiesību aktu piemērošanu, 
kas aizliedz vai ierobežo jebkāda īpaša veida 
cilvēku vai dzīvnieku šūnu izmantošanu vai 
pārdošanu, medicīnas ierīču nodrošinājumu 
vai izmantošanu, kas satur, sastāv vai ir 
iegūti no šīm šūnām, kā tas ir saskaņā ar 
Eiropas Kopienas līguma 30. pantu.

Pamatojums

Tā kā šī regula daļēji ir saskaņošanas pasākums, skaidri jānorāda, ka dalībvalstis ir tiesīgas 
atsaukties uz EK Līguma 30. pantu, kad ir runa par noteiktu medicīnas izstrādājumu 
iekļūšanu tirgū. Saskaņā ar EK Līguma 95. panta 4. punktu, prasība paziņot Komisijai par 
attiecīgiem valstu tiesību aktiem ir tikai gadījumos, ja Kopienas pasākumi ir pilnīgi 
saskaņošanas pasākumi.

Grozījums Nr. 44
28.A PANTS (jauns)

2. panta 1. punkts (Direktīva 2004/23/EK)

28.a pants

Grozījumi Direktīvā 2004/23/EK
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Direktīvas 2004/23/EK 2. panta 1. punkta 
2. apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja uz šādi ražotiem produktiem attiecas 
citi Kopienas tiesību akti, šo Direktīvu 
piemēro vienīgi ziedošanai, iepirkumam un 
testēšanai.  Tomēr šajā direktīvā iekļautie 
ziedošanas, iepirkuma un testēšanas 
noteikumi neskar specifiskākus noteikumus 
citos Kopienas tiesību aktos.”

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ziedošanai, iepirkumam un cilvēka audu un šūnu 
testēšanai ir jāatbilst augstiem kvalitātes un drošības standartiem, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa aizsardzību Kopienā. Turklāt ir arī jānodrošina, lai cilvēka ķermenis vai tā daļas 
nekļūtu par tirdzniecības objektu. Tāpēc šīs Regulas mērķu dēļ, dalībvalstīm ir obligāts 
pienākums nodrošināt brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanas kārtību un garantēt, lai audu 
un šūnu iegāde notiktu atbilstīgi bezpeļņas principam.

Grozījums Nr. 45
29. PANTA 1. PUNKTS

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

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

Pamatojums

Paredzētais divu gadu pārejas periods ir pārāk īss laiks, jo daudzos gadījumos klīniskās 
izpētes ilgums vien pārsniedz šeit ierosināto termiņu.  Turklāt pieteicējs var būt atbildīgs par 
datumu, kad viņš pieteikumu aizpilda, un nevis par kavēšanos, kas atkarīga no 
Aģentūras/valsts kompetentajām iestādēm, vai problēmām, kādas varētu rasties pārbaudes 
laikā.  Citādi, tas var kavēt šo svarīgo medicīnas produktu nonākšanu pie pacientiem.

Grozījums Nr. 46
29. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

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

Pamatojums

Paredzētais divu gadu pārejas periods ir pārāk īss laiks, jo daudzos gadījumos klīniskās 
izpētes ilgums vien pārsniedz šeit ierosināto termiņu.  Turklāt pieteicējs var būt atbildīgs par 
datumu, kad viņš pieteikumu aizpilda, un nevis par kavēšanos, kas atkarīga no 
Aģentūras/valsts kompetentajām iestādēm, vai problēmām, kādas varētu rasties pārbaudes 
laikā.  Citādi, tas var kavēt šo svarīgo medicīnas produktu nonākšanu pie pacientiem.

Grozījums Nr. 47
II PIELIKUMA 2.2 PUNKTS

2.2. kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 
zāļu aktīvo vielu un citu sastāvdaļu 
izteiksmē, kuru konstatēšana ir būtiska 
nolūkā pareizi lietot, pārvaldīt vai implantēt 
produktu. Gadījumā, ja produkts satur šūnas 
vai audus, ir jānodrošina detalizēts šo šūnu 
vai audu, kā arī to konkrētās izcelsmes 
apraksts.

2.2. kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 
zāļu aktīvo vielu un citu sastāvdaļu 
izteiksmē, kuru konstatēšana ir būtiska 
nolūkā pareizi lietot, pārvaldīt vai implantēt 
produktu. Gadījumā, ja produkts satur šūnas 
vai audus, ir jānodrošina detalizēts šo šūnu 
vai audu, kā arī to konkrētās izcelsmes 
apraksts, arī norādot dzīvnieku sugas, ja 
izcelsme nav no cilvēka..

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka potenciālie saņēmēji ar dažādām kultūras īpatnībām un 
tradīcijām pirms lēmuma pieņemšanas būtu pilnībā informēti.

Grozījums Nr. 48
III PIELIKUMA B) APAKŠPUNKTS

(b) Kvalitatīvi un kvantitatīvi izteikts 
aktīvās(-o) vielas(-u) apraksts, gadījumā, ja 
produkts satur šūnas vai audus, ietverot 
paziņojumu „Šis produkts satur
cilvēku/ dzīvnieku (attiecīgi) izcelsmes 
šūnas” ar šo šūnu vai audu, kā arī to 
specifiskās izcelsmes īsu raksturojumu.

(b) Kvalitatīvi un kvantitatīvi izteikts 
aktīvās(-o) vielas(-u) apraksts, gadījumā, ja 
produkts satur šūnas vai audus, ietverot 
paziņojumu „Šis produkts satur 
cilvēku/ dzīvnieku (attiecīgi) izcelsmes 
šūnas” ar šo šūnu vai audu, kā arī to 
specifiskās izcelsmes īsu raksturojumu, arī 
norādot dzīvnieku sugas, ja izcelsme nav no 
cilvēka;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka potenciālie saņēmēji ar dažādām kultūras īpatnībām un 
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tradīcijām pirms lēmuma pieņemšanas būtu pilnībā informēti.

Grozījums Nr. 49
IV PIELIKUMA A PUNKTA III) APAKŠPUNKTS

(iii) gadījumā, ja produkts satur šūnas vai
audus, šo šūnu vai audu, kā arī to īpašās 
izcelsmes apraksts.

(iii) gadījumā, ja produkts satur šūnas vai 
audus, šo šūnu vai audu, kā arī to īpašās 
izcelsmes apraksts, arī norādot dzīvnieku 
sugas, ja izcelsme nav no cilvēka;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka potenciālie saņēmēji ar dažādām kultūras īpatnībām un 
tradīcijām pirms lēmuma pieņemšanas būtu pilnībā informēti.
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