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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest uregulowanie kwestii wprowadzania na rynek europejski 
produktów powstałych w oparciu o terapię genową, komórkową lub inżynierię tkankową.
Produkty te zyskują coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie i prawdopodobnie 
mogą pomóc dużej liczbie pacjentów, jednak niewłaściwe uregulowania prawne mogą 
doprowadzić do wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia. Brak zharmonizowanej 
strategii europejskiej jest szczególnie widoczny w dziedzinie inżynierii tkankowej.

Ogólnie biorąc, wniosek Komisji został przyjęty z zadowoleniem przez wszystkie 
zainteresowane strony, jednak debata publiczna i dyskusja w parlamentarnych komisjach 
pokazały, że kilka punktów wymaga pilnego wyjaśnienia w celu nadania wnioskowi 
spójności pod względem prawnym i zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, 
wykluczenia kontrowersyjnych interpretacji, a także w celu ochrony uprawnień Parlamentu.
W związku z tym Komisja Prawna proponuje szereg poprawek.

1. Uprawnienia Parlamentu w procedurze komitologii.

Wniosek Komisji przewiduje rozpatrzenie niemal wszystkich istotnych zagadnień w ramach 
procedury komitologii. W tak wysoce politycznej kwestii ważna jest ochrona uprawnień 
Parlamentu. Powinien on mieć prawo kontroli i blokowania takich decyzji. Nie do przyjęcia 
jest fakt, że art. 8 niniejszego wniosku odnosi się do procedury komitologii, chociaż Komisja 
nawet nie przedłożyła Parlamentowi projektu odpowiednich wymogów technicznych.
Instytucje europejskie właśnie osiągnęły nowe porozumienie w sprawie procedury 
komitologii, stanowiącego krok naprzód w równoważeniu ich uprawnień. W międzyczasie 
proponowana poprawka wprowadza procedurę, wzmacniającą rolę Parlamentu.

2. Bezpieczeństwo prawne w zakresie pomocniczości.

Istnieje szerokie porozumienie w kwestii tego, że Unia Europejska nie powinna 
harmonizować ustawodawstwa w zakresie wykorzystywania ludzkich zarodków i komórek 
macierzystych ludzkich zarodków. Komisja proponuje ochronę uprawnień ustawodawczych 
państw członkowskich w art. 28 ust. 2. Przepis ten nie jest jednak właściwy i może zostać 
zaskarżony w Trybunale Sprawiedliwości, ponieważ budzi on poważne wątpliwości pod 
względem podstawy prawnej wniosku. Nie można wykluczyć, że proponowane 
rozporządzenie to pełny środek harmonizujący. Dlatego też proponowany art. 28 ust. 2 
stanowiłby obcy element i niewykluczone byłoby naruszenie prawa wspólnotowego.

Komisja Prawna proponuje zatem w art. 1. wyłączyć kwestię zarodkowych komórek 
macierzystych z zakresu rozporządzenia Dzięki temu byłoby jasne, że nie planuje się 
harmonizacji w tych dziedzinach. Ponadto należy zmienić brzmienie art. 28 ust. 2 w celu 
podkreślenia, że państwa członkowskie, powołując się na art. 30 traktatu WE, mogą w 
dalszym ciągu zakazywać lub ograniczać wykorzystywanie, sprzedaż i wprowadzanie do 
obrotu komórek ludzkich i zwierzęcych, a także stosowanie produktów leczniczych, 
zawierających takie komórki, składających się z nich bądź sporządzonych na ich bazie.

3. W celu nadania wnioskowi spójności z obowiązującym ustawodawstwem UE niektóre 
technologie, których zakazano w innych europejskich aktach ustawodawczych, nie 
powinny też zostać dopuszczone w ramach obecnego wniosku Komisji.
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Niezależnie od uprawnień państw członkowskich i mimo szybkiego postępu w niektórych 
dziedzinach nie można pozwolić na żadne kompromisy w zakresie praw człowieka i prawa 
konstytucyjnego. Należy przestrzegać zasady zakazującej wykorzystywania ludzkiego ciała 
do celów komercyjnych. Konwencja z Oviedo i Karta Praw Podstawowych zapewniają 
ochronę integralności jednostki. Tworzenie ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer stanowi 
pogwałcenie zasady integralności człowieka oraz zasady nienaruszalności ludzkiej godności.
W konwencji z Oviedo ingerencje w ludzką linię zarodkową określa się wyraźnie jako 
zagrożenie dla godności ludzkiej. Produkty, które ingerują w ludzką linię zarodkową, zostały 
wyłączone z badań klinicznych w ramach dyrektywy 2001/20/WE, a zgodnie z dyrektywą 
98/44/WE nie podlegają opatentowaniu, podobnie jak ludzko-zwierzęce hybrydy, które godzą 
w porządek publiczny.

4. W celu zapewnienia dobrowolnego i honorowego dawstwa ludzkich tkanek i komórek 
należy zmienić dyrektywę 2004/23/WE.

Zasada zakazująca komercjalizacji ludzkiego ciała zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia dobrowolnego i honorowego dawstwa oraz pobierania ludzkich komórek i 
tkanek, co pozostaje w bezpośrednim związku z zaawansowanymi terapiami, które szybko się 
rozwijają i których produkty w coraz większym stopniu wymagają wykorzystania ludzkich 
tkanek i komórek. Dlatego też należy zmienić dyrektywę 2004/23/WE dla celów 
proponowanego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
TYTUŁ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej i 
zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej i 
zmieniające dyrektywę 2001/83/WE, 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 oraz 
dyrektywę 2004/23/WE

Uzasadnienie 

Należy zmienić tytuł wniosku, ponieważ do dyrektywy 2004/23/WE również wniesiono 
poprawki (zob. poprawkę 45).
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Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Uregulowania prawne dotyczące 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej na poziomie Wspólnoty nie 
powinny kolidować z decyzjami państw 
członkowskich o zezwoleniu na 
wykorzystywanie konkretnych rodzajów 
komórek ludzkich, jak np. zarodkowych 
komórek macierzystych czy komórek 
zwierzęcych. Nie powinny one także 
wpływać na stosowanie ustawodawstwa 
krajowego zakazującego lub 
ograniczającego sprzedaż, dostarczanie lub 
stosowanie produktów leczniczych 
zawierających takie komórki, składających 
się z nich bądź sporządzonych na ich bazie.

(6) Ustawodawstwo obowiązujące w 
państwach członkowskich dotyczące 
wykorzystywania określonych typów 
komórek, takich jak zarodkowe komórki 
macierzyste, jest bardzo zróżnicowane.
Uregulowania prawne dotyczące produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej na 
poziomie Wspólnoty nie powinny kolidować 
z decyzjami państw członkowskich o 
zezwoleniu na wykorzystywanie 
konkretnych rodzajów komórek ludzkich, 
jak np. zarodkowych komórek 
macierzystych czy komórek zwierzęcych.
Nie powinny one także wpływać na 
stosowanie ustawodawstwa krajowego 
zakazującego lub ograniczającego sprzedaż, 
dostarczanie lub stosowanie produktów 
leczniczych zawierających takie komórki, 
składających się z nich bądź sporządzonych 
na ich bazie. Ponadto niemożliwa jest 
ocena, czy - o ile w ogóle - badania nad 
tymi komórkami osiągną etap, na którym 
produkty handlowe wytworzone na ich 
bazie mogłyby zostać wprowadzone do 
obrotu. W celu poszanowania 
podstawowych zasad i właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
zapewnienia pewności prawa niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
wyłącznie do produktów wytworzonych z 
komórek, w których przypadku 
dopuszczenie do obrotu jest możliwe w 
niedalekiej przyszłości i które nie budzą 
poważnych kontrowersji natury etycznej.

Uzasadnienie 

Podstawa prawna niniejszego rozporządzenia (art. 95 traktatu WE) jest środkiem 
harmonizacji wspólnego rynku. Nie obejmuje on sytuacji, które wymagają zachowania 
znacznych różnic w ustawodawstwie krajowym (por. ETS sprawa C-376/98). Dlatego też 
konieczne jest wyłączenie z zakresu niniejszego rozporządzenia produktów wytworzonych na 
bazie materiałów, które budzą kontrowersje i w których przypadku różne przepisy prawne 
obowiązujące w państwach członkowskich mają zostać zachowane. W każdym razie wydaje 
się mało prawdopodobne, by produkty na bazie tych materiałów były gotowe do 
wprowadzenia do obrotu w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 7 A (nowy)

(7a) Niniejsze rozporządzenie w żaden 
sposób nie narusza zakazu 
wykorzystywania ciała ludzkiego i jego 
poszczególnych części jako źródła zysku, 
który to zakaz został określony jako 
niezbywalna minimalna ochrona w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a 
następnie podkreślony przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 10 marca 
2005 r. w sprawie handlu ludzkimi 
komórkami jajowymi1 oraz w rezolucji z 
dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
patentów na wynalazki biotechnologiczne2.
Osiągnięcie tego celu wymaga zapewnienia, 
że oddawanie tkanek i komórek następuje 
dobrowolnie i honorowo, a ich pobieranie 
nie wiąże się z zyskiem. Dobrowolne i 
honorowe dawstwo tkanek i komórek 
również przyczynia się do gwarantowania 
wysokich norm bezpieczeństwa tkanek i 
komórek, a tym samym do ochrony zdrowia 
ludzkiego.
______________________
1 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 251.
2Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0407.

Uzasadnienie 

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, wśród których jednym z najważniejszych jest prawo do 
integralności człowieka, są określone w konwencji z Oviedo oraz Karcie Praw 
Podstawowych. Norm tych należy przestrzegać zwłaszcza w przypadku produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej opartych na tkankach i komórkach, które są produktami wysoce 
innowacyjnymi. W tym kontekście dobrowolne i honorowe oddawanie oraz pobieranie 
niezwiązane z zyskiem są głównymi zasadami, których należy bezwzględnie przestrzegać w 
całej Wspólnocie.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 7 B (nowy)

(7b) Dyrektywa 2001/20/WE1 zakazuje 
badań nad terapią genową, których 
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skutkiem mogłaby być zmiana tożsamości 
genetycznej linii zarodkowej pacjenta.
Dyrektywa 98/44/WE2 przewiduje, że 
procesy zmieniające tożsamość genetyczną 
ludzkiej linii zarodkowej należy uznać za 
niepodlegające opatentowaniu. W celu 
zapewnienia spójności prawnej niniejsze 
rozporządzenie powinno zakazywać 
wydawania pozwoleń na produkty 
zmieniające tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka.
_______________________
1 Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w 
sprawie zbliżania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, odnoszących się do wdrożenia 
zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez człowieka 
(Dz. U. L 121 z 1.5.2001, str. 34)
2 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony 
prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. U. L 
213 z 30.7.1998, str. 13).

Uzasadnienie 

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo wyraźnie stanowią, że zmiana odziedziczonej tożsamości 
genetycznej stanowi naruszenie godności ludzkiej. Produkty, które nie podlegają badaniom 
klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają prawnych zdolności 
patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się do uzyskania 
pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia. Należy jednak zezwolić na wprowadzanie na 
rynek produktów przeznaczonych do leczenia nowotworów gonad..

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 7 C (nowy)

(7c) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zakazywać wydawania pozwoleń na 
produkty uzyskane z ludzko-zwierzęcych 
hybryd lub chimer bądź też zawierających 
tkanki lub komórki pochodzące czy 
uzyskane z ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer. Przepis ten nie wyklucza 
transplantacji zwierzęcych komórek lub 
tkanek somatycznych do organizmu 
ludzkiego w celach terapeutycznych, o ile 
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nie ingeruje to w linię zarodkową.

Uzasadnienie 

Należy szanować fizyczną i psychiczną integralność człowieka oraz godność ludzką, co 
zostało podkreślone w art. 1 i 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tworzenie
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer stanowi zagrożenie dla prawa do integralności 
człowieka i jest naruszeniem ludzkiej godności. W związku z tym na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie można udzielać pozwoleń na produkty zawierające ludzko-zwierzęce 
hybrydy lub chimery bądź produkty sporządzone na ich bazie. Nie należy jednak wykluczać 
ksenotransplantacji w celach terapeutycznych, o ile nie ingeruje to w linię zarodkową.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Ocena produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej często wymaga bardzo 
konkretnych kompetencji, wykraczających 
poza tradycyjną farmację i obejmujących 
obszary z pogranicza innych sektorów, jak 
np. biotechnologia i wyroby medyczne. Z 
tego względu odpowiednim krokiem jest 
powołanie w ramach Agencji Komitetu ds. 
Terapii Zaawansowanych, z którym Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi powinien konsultować się w 
sprawach oceny danych dotyczących 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej przed wydaniem 
ostatecznej opinii naukowej. Konsultacji w 
Komitecie ds. Terapii Zaawansowanych 
można również zasięgać na potrzeby oceny 
wszelkich innych produktów leczniczych 
wymagającej konkretnych kompetencji 
zgodnych z obszarem właściwości 
Komitetu.

(9) Ocena produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej często wymaga bardzo 
konkretnych kompetencji, wykraczających 
poza tradycyjną farmację i obejmujących 
obszary z pogranicza innych sektorów, jak 
np. biotechnologia i wyroby medyczne. Z 
tego względu odpowiednim krokiem jest 
powołanie w ramach Agencji Komitetu ds. 
Terapii Zaawansowanych, który powinien
odpowiadać za sporządzanie projektu opinii 
na temat jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności każdego produktu leczniczego 
terapii zaawansowanej zatwierdzanej przez
Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi. Konsultacji w 
Komitecie ds. Terapii Zaawansowanych 
należy również zasięgać na potrzeby oceny 
wszelkich innych produktów leczniczych 
wymagającej konkretnych kompetencji 
zgodnych z obszarem właściwości 
Komitetu.

Uzasadnienie 

Ze względu na specjalistyczny i wyjątkowy charakter produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMEA) utworzono Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych, w skład którego wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje lub 
doświadczenie w tej niezwykle innowacyjnej i szybko rozwijającej się dziedzinie. Dlatego ten 
nowy organ powinien być odpowiedzialny za sporządzanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktów, zatwierdzanej ostatecznie przez CHMP.
Konsultacje z Komitetem powinny być również przeprowadzane przy ocenie innych 
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produktów podlegających jego kompetencjom.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 9 A (nowy)

(9a) Komitet ds. Terapii Zaawansowanych 
powinien doradzać Komitetowi ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi w ocenie czy produkt odpowiada 
definicji produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej.

Uzasadnienie 

Ze względu na specjalizację Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych, powinien on pomagać 
CHMP w klasyfikowaniu produktów w kategorii produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 10

(10) Komitet ds. Terapii Zaawansowanych 
powinien reprezentować najwyższe dostępne 
w ramach Wspólnoty kompetencje 
dotyczące produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej. Skład Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych winien zapewniać 
właściwe uwzględnienie obszarów nauki 
mających odniesienie do terapii 
zaawansowanych, w tym terapii genowej, 
terapii komórkowej, inżynierii komórkowej, 
wyrobów medycznych, nadzoru 
farmaceutycznego i etyki. Należy również 
zapewnić reprezentację stowarzyszeń 
pacjentów i lekarzy posiadających naukowe 
doświadczenie z produktami leczniczymi 
terapii zaawansowanej.

(10) Komitet ds. Terapii Zaawansowanych 
powinien reprezentować najwyższe dostępne 
w ramach Wspólnoty kompetencje 
dotyczące produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej. Skład Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych winien zapewniać 
właściwe uwzględnienie obszarów nauki 
mających odniesienie do terapii 
zaawansowanych, w tym terapii genowej, 
terapii komórkowej, inżynierii komórkowej, 
wyrobów medycznych, nadzoru 
farmaceutycznego i etyki. Należy również 
zapewnić reprezentację stowarzyszeń 
pacjentów i lekarzy posiadających naukowe 
doświadczenie z produktami leczniczymi 
terapii zaawansowanej.

Uzasadnienie 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie poprawki do angielskiej wersji językowej: celem objęcia wszystkich dziedzin 
medycyny, z którymi moga się łączyć zaawansowane terapie, Komitet ds. Terapii 
Zaawansowanych powinien być reprezentowany przez specjalistów medycyny ogólnej.
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Poprawka 9
ARTYKUŁ 14

(14) Co do zasady, komórki i tkanki 
ludzkie zawarte w produktach leczniczych 
terapii zaawansowanej powinny być 
pobierane w oparciu o dobrowolne i 
honorowe dawstwo. Dobrowolne i 
honorowe oddawanie tkanek i komórek to 
czynnik, który może się przyczyniać do 
gwarantowania wysokich norm 
bezpieczeństwa dotyczących tkanek i 
komórek, a tym samym do ochrony zdrowia 
ludzkiego.

skreślony

Uzasadnienie 

Należy skreślić niniejszy punkt uzasadnienia ze względu na wprowadzenie nowego punktu 
uzasadnienia 7a oraz nowych artykułów 3a i 28a.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 16

(16) Wytwarzanie produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej powinno być zgodne 
z zasadami dobrej praktyki wytwarzania 
określonymi w dyrektywie Komisji 
2003/94/WE z dnia 8 października 2003 
roku ustanawiającej zasady i wytyczne 
dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, znajdujących się w 
fazie badań. Należy ponadto sformułować 
konkretne wytyczne dotyczące produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej, aby w 
sposób właściwy odzwierciedlić szczególny 
charakter procesu ich wytwarzania.

(16) Wytwarzanie produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej powinno być zgodne 
z zasadami dobrej praktyki wytwarzania 
określonymi w dyrektywie Komisji 
2003/94/WE z dnia 8 października 2003 
roku ustanawiającej zasady i wytyczne 
dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi oraz produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, znajdujących się w 
fazie badań i w razie potrzeby 
odzwierciedlać szczególny charakter 
produktów. Należy ponadto sformułować 
konkretne wytyczne dotyczące produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej, aby w 
sposób właściwy odzwierciedlić szczególny 
charakter procesu ich wytwarzania.:

Uzasadnienie 

Szczególne cechy produktów medycznych terapii zaawansowanej sprawiają, że różnią sie one 
znacząco od tradycyjnych produktów medycznych. Powoduje to znaczące różnice w procesie 



AD\624265PL.doc 11/32 PE 374.450v02-00

PL

produkcyjnym (np. art. 11 ust. 4 dyrektywy ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki 
wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań nakłada wymóg 
przechowywania próbek poszczególnych partii produktów przez rok po upływie ich ważności.
Tymczasem w przypadku niektórych kategorii produktów medycznych terapii zaawansowanej 
trudno stwierdzić kiedy upływa termin ważności).

Poprawka 11
ARTYKUŁ 28

(28) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie 
(WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
roku ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję ds. 
Oceny Produktów Leczniczych,

(28) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
roku ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję ds. 
Oceny Produktów Leczniczych oraz 
dyrektywę 2004/23/WE.

Uzasadnienie 

Poprawka ta wynika z poprawki wprowadzającej art. 28a (nowy), która zmienia dyrektywę 
2004/23/WE dotyczącą tkanek i komórek.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 A (nowy)

Artykuł 1a
Wyłączenia

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, które zawierają lub 
zostały sporządzone na bazie ludzkich 
komórek zarodkowych i płodowych, 
pierwotnych komórek zarodkowych oraz 
komórek uzyskanych z tych komórek.

Uzasadnienie 

Podstawa prawna niniejszego rozporządzenia (art. 95 traktatu WE) jest środkiem 
harmonizacji wspólnego rynku. Nie obejmuje on sytuacji, które wymagają zachowania 
znacznych różnic w ustawodawstwie krajowym (por. ETS sprawa C-376/98).
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Poprawka 13
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA D) TIRET PIERWSZE A (nowe)

- jego część komórkowa lub tkankowa 
zawiera żywotne komórki lub tkanki; lub

Uzasadnienie 

Do celów ninejszego rozporządzenia, najważniejszym kryterium pozwalającym na 
zdefiniowanie produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej powinna być 
żywotność części komórkowej lub tkankowej. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta 
oraz wysokich stanadardów oceny produktu, produkt terapii skojarzonej powinnien być 
zawsze zakwalifikowany jako produkt medyczny terapii zaawansowanej, jeżeli zawiera 
żywotne tkanki lub komórki.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA D) TIRET DRUGIE

– jego część komórkowa lub tkankowa musi 
oddziaływać na organizm ludzki w sposób, 
który nie może być uznawany za 
pomocniczy względem działań 
wspomnianych wyrobów

– jego część komórkowa lub tkankowa 
zawierająca komórki lub tkanki nieżywotne
musi oddziaływać na organizm ludzki w 
sposób, który może być uznawany za 
podstawowy względem działań 
wspomnianych wyrobów.

Uzasadnienie 

Produkt leczniczy skojarzonej terapii zaawansowanej powinien by zawsze uznawany za 
produkt terapii zaawansowanej, jażeli zawiera komórki lub tkanki nieżywotne, które działają 
na organizm człowieka w sposób uznawany za podstawowy dla działania danego produktu.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA D A) (nowa)

(da) chimera oznacza:
- zarodek, do którego wprowadzono 
komórkę niepochodzącą od człowieka; lub
- zarodek niepochodzący od człowieka, do 
którego wprowadzono komórkę ludzką; lub
- zarodek złożony z komórek więcej niż 
jednego zarodka, płodu lub człowieka;

Uzasadnienie 

Definicję tą wprowadza się dla potrzeb artykułu 3 ust. c) (nowy) niniejszego rozporządzenia.



AD\624265PL.doc 13/32 PE 374.450v02-00

PL

Poprawka 16
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA D B) (nowa)

(db) hybryda oznacza:

- ludzką komórkę jajową zapłodnioną 
plemnikiem niepochodzącym od człowieka;
- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, którą zapłodniono ludzkim 
plemnikiem;
- ludzką komórkę jajową, do której 
wprowadzono jądro komórki 
niepochodzącej od człowieka;
- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, do której wprowadzono jądro 
komórki ludzkiej; lub
- ludzką komórkę jajową lub komórkę 
jajową pochodzącą od pozaludzkiej formy 
życia, w której w inny sposób zawarto 
haploidalne zestawy chromosomów 
człowieka i niepochodzących od człowieka.

Uzasadnienie 

Definicja ta zostaje wprowadzona na potrzebę art. 3c niniejszego rozporządzenia. Źródło:
kanadyjska ustawa o wspomaganym rozrodzie człowieka z 2004 r.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 3

W przypadku, gdy produkt leczniczy terapii 
zaawansowanej zawiera tkanki lub komórki 
ludzkie, oddawanie, pobieranie i testowanie 
tych komórek lub tkanek odbywa się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/23/WE.

W przypadku, gdy produkt leczniczy terapii 
zaawansowanej zawiera tkanki lub komórki 
ludzkie, oddawanie, pobieranie i testowanie 
tych komórek lub tkanek odbywa się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/23/WE. Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
działający w ramach Europejskiej Agencji 
ds. Oceny Produktów Leczniczych, zwanej 
dalej „Agencją”, sprawdza zapewnienia 
(lub dokumentację) posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu pod kątem 
dobrowolnego i honorowego oddawania 
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tkanek i komórek zgodnie z dyrektywą 
2004/23/WE.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 3 A (nowy)

Artykuł 3a
Zakaz komercjalizacji ludzkiego ciała oraz 
jego części jako takich
Jeżeli w skład produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej wchodzą tkanki lub 
komórki ludzkie, każdy etap procedury 
wydawania pozwoleń przebiega zgodnie z 
zasadą, że ciało ludzkie lub jego części jako 
takie nie mogą być wykorzystywane do 
celów komercyjnych. Zatem do celów 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie zobowiązane są 
zagwarantować, że:
- oddawanie ludzkich komórek i tkanek jest 
dobrowolne i honorowe oraz że odbywa się 
z nieprzymuszonej woli dawcy bez zapłaty 
innej niż rekompensata; oraz

- samo pobieranie tkanek i komórek nie 
wiąże się z zyskiem.

Uzasadnienie 

Szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny nie może osłabić ochrony praw podstawowych.
Prawa te, wśród których jednym z najważniejszych jest prawo do integralności człowieka, są 
określone w dyrektywie patentowej, konwencji z Oviedo oraz Karcie Praw Podstawowych.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 3 B (nowy)

Artykuł 3b
Zakaz wytwarzania produktów 

zmieniających ludzką linię zarodkową
Nie udziela się pozwoleń na produkty 
zmieniające tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka, za wyjątkiem 
produktów przenaczonych do leczenia 
nowotworów gonad.
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Uzasadnienie 

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo wyraźnie stanowią, że zmiana odziedziczonej tożsamości 
genetycznej stanowi naruszenie godności ludzkiej. Produkty, które nie podlegają badaniom 
klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają prawnych zdolności 
patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się do uzyskania 
pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem leczenia nowotworu.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 3 C (nowy)

Artykuł 3c

Zakaz wytwarzania produktów uzyskanych 
na bazie ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer
Nie udziela się pozwoleń na produkty 
uzyskane z ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer, bądź też zawierające pochodzące 
czy uzyskane z nich tkanki lub komórki.
Przepis ten nie wyklucza transplantacji 
zwierzęcych komórek lub tkanek 
somatycznych do organizmu ludzkiego w 
celach terapeutycznych, o ile nie ingeruje 
to w linię zarodkową.

Uzasadnienie 

Fizyczną i psychiczną integralność człowieka oraz godność ludzką należy szanować, co 
zostało podkreślone w art. 1 i 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tworzenie 
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer stanowi naruszenie prawa do integralności człowieka i 
jest pogwałceniem ludzkiej godności. Ponadto dyrektywa 98/44/WE w sprawie ochrony 
prawnej wynalazków biotechnologicznych podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia 
patentu na wytwarzanie chimer z komórek zarodkowych. Dlatego na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie można wydawać pozwoleń na produkty zawierające lub uzyskane z takich 
tkanek i komórek.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 5 USTĘP -1 (nowy)

Artykuł 2 ustęp 1 (Dyrektywa 2004/23/WE)

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2, Komisja wprowadzi zmiany do 
dyrektywy 2003/94/WE celem 
uwzględnienia szczególnych cech 
produktów medycznych terapii 
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zaawansowanej, a w szczególności 
produktów inżynierii tkankowej

Uzasadnienie 

Szczególne cechy produktów medycznych terapii zaawansowanej sprawiają, że różnią sie one 
znacząco od tradycyjnych produktów medycznych. Powoduje to znaczące różnice w procesie 
produkcyjnym (np. art. 11 ust. 4 dyrektywy ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki 
wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań nakłada wymóg 
przechowywania próbek poszczególnych partii produktów przez rok po upływie ich ważności.
Tymczasem w przypadku niektórych kategorii produktów medycznych terapii zaawansowanej 
trudno stwierdzić kiedy upływa ich termin ważności).

Poprawka 22
ARTYKUŁ 7 A (nowy).

Artykuł 7a
Wymagania szczegółowe dotyczące 
produktów zawierających komórki 
zwierzęce
Poza wymogami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu i załącznikach do 
rozporządzenia, wykorzystanie produktów 
zawierających komórki lub tkanki 
niepochodzące od człowieka jest dozwolone 
wyłącznie, jeżeli nie powoduje to 
problemów z identyfikacją retrowirusów 
endogenicznych w komórkach 
zewnętrznych i u biorców, możliwości 
powstania nowych wirusów, reakcji 
immunologicznych lub możliwości 
wywołania nowotworu.

Uzasadnienie 

Podstawa prawna niniejszego rozporządzenia (art. 95 traktatu WE) jest środkiem 
harmonizacji wspólnego rynku. Nie obejmuje on sytuacji, które wymagają zachowania 
znacznych różnic w ustawodawstwie krajowym (por. ETS sprawa C-376/98). Dlatego też 
konieczne jest wyłączenie z zakresu niniejszego rozporządzenia produktów wytworzonych na 
bazie materiałów, które budzą kontrowersje etyczne i w których przypadku różne przepisy 
prawne obowiązujące w państwach członkowskich mają zostać zachowane. W każdym razie 
wydaje się mało prawdopodobne, by produkty na bazie tych materiałów były gotowe do 
wprowadzenia do obrotu w dającej się przewidzieć przyszłości.

Poprawka 23
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ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Sprawozdawcą i współsprawozdawcą 
powołanym przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi zgodnie 
z art. 62 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
jest członek Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych. Członek ten jest również 
sprawozdawcą lub współsprawozdawcą dla 
Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.

2. Sprawozdawcą i współsprawozdawcą 
powołanym przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi zgodnie 
z art. 62 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
jest członek Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych, którego kandydaturę 
przedstawia Komitet ds. Terapii 
Zaawansowanych i który posiada 
niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie 
danego produktu. Członek ten jest również 
sprawozdawcą lub współsprawozdawcą dla 
Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.

Uzasadnienie 

Celem zapewnienia najwyższego poziomu specjalizacji, kandydaturę sprawozdawcy i 
współsprawozdawcy powoływanego przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi powinien przedstawiać Komitet ds. Terapii Zaawansowanych. Powinien on również 
posiadać niezbędną wiedzę specjalistyczną dotyczącą danego produktu.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

3. Porada udzielana przez Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych zgodnie z ust. 1 
winna być terminowo przesyłana do 
przewodniczącego Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi, aby 
zapewnić dotrzymanie terminu określonego 
w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

3. Projekt opinii wydawanej przez Komitet 
ds. Terapii Zaawansowanych zgodnie z ust.
1 winna być terminowo przesyłana do 
przewodniczącego Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi, aby 
zapewnić dotrzymanie terminów
określonych w art. 6 ust. 3 lub w art. 9 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Uzasadnienie 

Ze względu na wysoce specjalistyczny i wyjątkowy charakter produktów medycznych terapii 
zaawansowanej w ramach EMEA ustanowiono nowy Komitet ds. Terapii Zaawansowanych, w 
którego skład wchodzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach lub posiadający doświadczenie 
w tej niezwykle innowacyjnej i szybko rozwijającej się dziedzinie. W związku z tym, ten nowy 
organ powinien być odpowiedzialny za sporządzanie projektu opinii w sprawie jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktów zatwierdzanych ostatecznie przez CHMP. Projekt 
opinii należy przedłożyć terminowo, dlatego można również zachować termin, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2



PE 374.450v02-00 18/32 AD\624265PL.doc

PL

2. Ulotka dołączona do opakowania winna 
odzwierciedlać wyniki konsultacji z 
docelowymi grupami pacjentów celem 
zapewnienia jej czytelności, zrozumiałości i 
łatwości użycia.

2. W przypadku produktów stosowanych u 
pacjentów wyłącznie przez przedstawicieli 
zawodów medycznych, w myśl art. 11 
dyrektywy 2001/83/WE, opis właściwości 
produktu można wykorzystać w charakterze 
ulotki dołączanej do opakowania.

Uzasadnienie

Ponieważ znaczna większość produktów medycznych terapii zaawansowanej nie trafi do rąk 
pacjentów, lecz będzie bezpośrednio stosowana przez przedstawicieli zawodów medycznych, 
konieczne jest poinformawanie pacjenta na temat terapii, szczególnie w przypadku produktów 
autologicznych, jescze przed pobraniem materiału początkowego. Dlatego należy wprowadzić 
mozliwość wykorzystania opisu właściwości produktu w charakterze ulotki dołączonej do 
opakowania. Ponieważ opakowanie nie dotrze do pacjentów, można usunąć konieczność 
konsultacji z docelowymi grupami pacjentów.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 15 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. W przypadkach, gdy istnieje szczególna 
przyczyna obaw, Komisja może za radą 
Agencji w ramach pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zażądać utworzenia 
systemu zarządzania ryzykiem służącego 
identyfikowaniu, zapobieganiu lub 
minimalizowaniu ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi terapii 
zaawansowanej, w tym także ocenie 
efektywności tego systemu, albo też zażądać 
przeprowadzenia szczególnych badań po 
wprowadzeniu do obrotu przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
przedłożenia ich Agencji do rozpatrzenia.

2. W przypadkach, gdy istnieje szczególna 
przyczyna obaw, Komisja za radą Agencji w 
ramach pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu żąda utworzenia systemu zarządzania 
ryzykiem służącego identyfikowaniu, 
zapobieganiu lub minimalizowaniu ryzyka 
związanego z produktami leczniczymi 
terapii zaawansowanej, w tym także ocenie 
efektywności tego systemu, albo też zażądać 
przeprowadzenia szczególnych badań po 
wprowadzeniu do obrotu przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
przedłożenia ich Agencji do rozpatrzenia.

Uzasadnienie

Celem zapewnienia skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, Komisja powinna mieć 
obowiązek zażądania niezbędnych środków, jeżeli są powody do niepokoju.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 17 USTĘP 2
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2. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 297/95, od opłaty 
płatnej na rzecz Agencji za doradztwo 
wskazane w ust. 1 oraz w art. 57 ust. 1 lit. n) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej przysługuje 90 % 
zniżka.

2. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 297/95, od opłaty 
płatnej na rzecz Agencji za doradztwo 
wskazane w ust. 1 oraz w art. 57 ust. 1 lit. n) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej przysługuje 
(skreślenie) zniżka wysokości 95% dla MŚP 
oraz wysokości 70% dla innych 
wnioskodawców.

Uzasadnienie

Rozporządzenie usiłuje zachęcać i wspierać udział MŚP w rozwijaniu produktów medycznych 
terapii zaawansowanej. W związku z tym należy wprowadzić specjalne, obniżone opłaty za 
doradztwo dla MŚP. Kwota 5% stawki podstawowej pokrywana przez MŚP jest symboliczna i 
ma na celu zapobieganie nadużyciom systemu, jeżeli byłby on całkowicie darmowy.
Dodatkowo, celem wsparcia wnioskodawców nienależących do kategorii MŚP oraz 
zapewnienia konkurencyjności całego sektora, obniżona o 70% stawka powinna mieć 
zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 18 USTĘP 1

1. Wnioskodawca opracowujący produkt na 
bazie komórek lub tkanek może zwrócić się 
z wnioskiem o naukową rekomendację 
Agencji, aby określić, czy wskazany produkt 
odpowiada, na gruncie naukowym, definicji 
produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej. Agencja formułuje 
rekomendację po konsultacji z Komisją.

1. Wnioskodawca opracowujący produkt na 
bazie komórek lub tkanek może zwrócić się 
z wnioskiem o naukową rekomendację 
Agencji, aby określić, czy wskazany produkt 
odpowiada, na gruncie naukowym, definicji 
produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej. Agencja formułuje 
rekomendację po konsultacji z Komitetem 
ds. Terapii Zaawansowanych oraz z 
Komisją w terminie 60 dni od otrzymania 
wniosku.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka przewiduje terminowe udzielenie informacji wnioskodawcy na temat 
klasyfikacji danego produktu, w ten sposób ułatwiając planowanie działalności 
przedsiębiorstwa i dalszy rozwój produktu.
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Poprawka 29

ARTYKUŁ 19 A (nowy)

Artykuł 19a
Inicjatywy na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw w dziedzinie biotechnologii

1. Wytwórcy produktów medycznych terapii 
zaawansowanej zatrudniający do 500 osób 
oraz których obrót nie przekracza 100 mln 
euro lub, których suma bilansowa nie 
przekracza 70 mln euro, uprawnieni są do 
korzystania z wszelkich inicjatyw na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, w myśl 
definicji zawartej w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE1.

2. Powyższe postanowienia mają 
zastosowanie do przedsiębiorstw, w których 
udział innych przedsiębiorstw wynosi do 
50%, jeżeli te przedsiębiorstwa inwestują 
ponad 15% rocznego obrotu w badania 
badawcze i rozwojowe.
_______________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

Uzasadnienie

Wielu nowym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w dziedzinie biotechnologii 
trudno spełnić kryteria dla MŚP. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być jednorazowy 
zakup lub sprzedaż patentu bądź platformy technologicznej, w związku z którym obrót 
przedsiębiorstwa przekracza obecnie obowiązujący pułap. Kolejna przyczyna wynika z faktu, 
że wiele przedsiębiorstw nie spełnia obowiązujących kryteriów niezależności (udziały poniżej 
25%), ze względu na współpracę prowadzoną z innymi przedsiębiorstwami.
Najprawdopodobniej problemy te mają wielkie znaczenie dla przedsiębiorstw 
biotechnologicznych. Niemniej jednak przedsiębiorstwa te powinny korzystać z 
dogodniejszych warunków finansowych.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 19 B (nowy)

Artykuł 19b
Zmniejszenie opłaty za dopuszczenie do 

obrotu
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1. Opłatę za dopuszczenie do obrotu należy 
zmniejszyć o 50%, jeżeli wnioskodawca 
potrafi udowodnić, że dany produkt 
medyczny terapii zaawansowanej ma 
szczególne znaczenie dla interesu 
publicznego Wspólnoty lub jeżeli 
spodziewany jest niewielki dochód z 
wprowadzenia tego produktu na rynek.

2. Ustęp 1 ma również zastosowanie do 
opłat pobieranych przez Agencję za 
działania podejmowane w pierwszym roku 
po dopuszczeniu do obrotu takiego 
produktu medycznego.

3. Ustęp 1 ma również zastosowanie bez 
żadnych ograniczeń czasowych do opłat 
pobieranych przez Agencję za działania 
podejmowane po dopuszczeniu do obrotu w 
przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw, które 
zatrudniają do 500 osób oraz których obrót 
nie przekracza 100 mln euro lub, których 
suma bilansowa nie przekracza 70 mln 
euro.

4. Ustęp 1 ma również zastosowanie bez 
żadnych ograniczeń czasowych do opłat 
pobieranych przez Agencję za działania 
podejmowane po dopuszczeniu do obrotu w 
przypadku przedsiębiorstw, w których 
udział innych przedsiębiorstw wynosi do 
50%, jeżeli te przedsiębiorstwa inwestują 
ponad 15% rocznego obrotu w badania 
badawcze i rozwojowe.

Uzasadnienie

Zmniejszenie opłat za dopuszczenie do obrotu jest konieczne w odniesieniu do produktów 
medycznych terapii zaawansowanej będących w interesie publicznym, takich jak leki sieroce, 
lub w przypadku wnioskodawców będących MŚP. Dla takich produktów i przedsiębiorstw 
scentralizowana procedura stanowi duże obciążenie administracyjne, które należy zmniejszyć 
poprzez obniżenie opłat. Przewidywane zmniejszenie kosztów jest również niezbędne w 
przypadku produktów autologicznych oraz wykorzystywanych w określonym celu, ponieważ 
takie produkty mogą być wprowadzane na rynek jedynie w ograniczonym stopniu.
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Poprawka 31

ARTYKUŁ 21 USTĘP 1 LITERA C)

(c) czterech członków mianowanych przez 
Komisję na podstawie publicznego 
zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania 
współpracą, dwóch reprezentujących 
lekarzy, a dwóch reprezentujących 
stowarzyszenia pacjentów.

(c) czterech członków mianowanych przez 
Komisję na podstawie publicznego 
zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania 
współpracą, dwóch reprezentujących 
lekarzy, a dwóch reprezentujących 
stowarzyszenia pacjentów.

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie poprawki do angielskiej wersji językowej: celem uściślenia, należy zastosować 
termin techniczny.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 21 USTĘP 1 LITERA C) I LITERA C A) (nowa)

(c) czterech członków mianowanych przez 
Komisję na podstawie publicznego 
zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania 
współpracą, dwóch reprezentujących 
lekarzy, a dwóch reprezentujących 
stowarzyszenia pacjentów.

(c) dwóch członków oraz dwóch zastępców 
reprezentujących lekarzy, mianowanych 
przez Komisję na podstawie publicznego 
zaproszenia do zgłoszeń zainteresowania 
współpracą i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim;

(ca) dwóch członków oraz dwóch zastępców 
reprezentujących stowarzyszenia pacjentów, 
mianowanych przez Komisję na podstawie 
publicznego zaproszenia do zgłoszeń 
zainteresowania współpracą i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Uzasadnienie

Celem uwzględnienia wszystkich dziedzin medycyny, do których zaawansowane terapie mogą 
mieć zastosowanie, w Komitecie ds. Terapii Zaawansowanych powinni zasiadać specjaliści, a 
więc lekarze. Ponadto zastępcy zapewnią stałą reprezentację odnośnych grup. Mianowanie 
członków i ich zastępców powinno się odbywać po zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego.
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Poprawka 33

ARTYKUŁ 21 USTĘP 2

2. Wszyscy członkowie Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych są wybierani ze względu 
na swoje kwalifikacje naukowe lub 
doświadczenie w zakresie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej. Na 
potrzeby przepisów ust. 1 lit. b) Państwa 
Członkowskie podejmą współpracę 
koordynowaną przez Dyrektora 
Wykonawczego Agencji, aby ostateczny 
skład Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych właściwie i w sposób 
zrównoważony obejmował obszary nauki 
dotyczące terapii zaawansowanych, w tym 
usługi medyczne, inżynierię tkankową, 
terapię genową, terapię komórkową, 
biotechnologię, nadzór farmaceutyczny, 
zarządzanie ryzykiem i etykę.

2. Wszyscy członkowie Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych i ich zastępcy są 
wybierani ze względu na swoje kwalifikacje 
naukowe lub doświadczenie w zakresie 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej. Na potrzeby przepisów ust.
1 lit. b) Państwa Członkowskie podejmą 
współpracę koordynowaną przez Dyrektora 
Wykonawczego Agencji, aby ostateczny 
skład Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych właściwie i w sposób 
zrównoważony obejmował obszary nauki 
dotyczące terapii zaawansowanych, w tym 
usługi medyczne, inżynierię tkankową, 
terapię genową, terapię komórkową, 
biotechnologię, nadzór farmaceutyczny, 
zarządzanie ryzykiem i etykę.

Uzasadnienie

Zastępcy członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych, o których mowa w ust. 1, 
podlegają takim samym kryteriom co do kwalifikacji naukowych lub doświadczenia w 
dziedzinie produktów medycznych terapii zaawansowanej jak członkowie komitetu.

Poprawka 34

ARTYKUŁ 23 LITERA A)

(a) doradzanie Komitetowi ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi w 
sprawie danych generowanych w procesie 
opracowywania produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej na potrzeby sformułowania 
opinii o jego jakości, bezpieczeństwie i 
skuteczności;

(a) sporządzanie projektów opinii o jakości, 
bezpieczeństwie i skuteczności produktów 
medycznych terapii zaawansowanej 
zatwierdzanych ostatecznie przez Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi oraz doradzanie w sprawie danych 
generowanych w procesie opracowywania 
takich produktów;

Uzasadnienie

Ze względu na specjalistyczny i wyjątkowy charakter produktów leczniczych terapii 
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zaawansowanej w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMEA) utworzono Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych, w skład którego wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje lub 
doświadczenie w tej niezwykle innowacyjnej i szybko rozwijającej się dziedzinie. Dlatego ten 
nowy organ powinien być odpowiedzialny za sporządzanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktów, zatwierdzanej ostatecznie przez CHMP.
Konsultacje z Komitetem powinny być również przeprowadzane przy ocenie innych 
produktów podlegających jego kompetencjom.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 23 LITERA A A) (nowa)

(aa) doradzanie, w myśl art. 18, Komitetowi 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi czy produkt jest zgodny z definicją 
produktu medycznego terapii 
zaawansowanej;

Uzasadnienie

Ze względu na posiadaną wiedzę specjalistyczną na temat produktów medycznych terapii 
zaawansowanej Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien wspierać Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w kwalifikowaniu produktów do kategorii 
produktów medycznych terapii zaawansowanej.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 23 USTĘP 1 A (nowy)

Przy sporządzaniu projektu opinii 
zatwierdzanej ostatecznie przez Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi, Komitet ds. Terapii 
Zaawansowanych dąży do osiągnięcia 
konsensusu. W przypadku gdy osiągnięcie 
takiego konsensusu nie uda się, Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych przyjmuje 
stanowisko większości członków. W 
projekcie opinii należy uwzględnić 
rozbieżne stanowiska i przesłanki, na 
których są one oparte.

Uzasadnienie
Celem zapewnienia przejrzystości procesu sporządzania projektu opinii, Komitet ds. Terapii 
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Zaawansowanych powinien przyjąć jasną procedurę decyzyjną. W związku z tym sugerujemy, 
że członkowie Komitetu powinni dążyć do osiągnięcia konsensusu.

Poprawka 37
ARTYKUŁ 24

Zgodnie z procedurą wskazaną w art. 26 ust.
2 Komisja zmieni załączniki I do IV celem 
dostosowania ich do ewolucji naukowo-
technicznej.

Zgodnie z procedurą wskazaną w art. 26 ust.
2 Komisja zmieni załączniki II do IV celem 
dostosowania ich do ewolucji naukowo-
technicznej.

Uzasadnienie 

Załącznik I zawiera podstawową i znaczącą definicję. Uważamy zatem, że nie należy 
wprowadzać do niego żadnych zmian w ramach procedury komitologii. Jeżeli zmiany okażą 
się konieczne ze względu na postęp naukowy, należy je przyjąć w ramach procedury 
współdecyzji przy pełnym udziale Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 38
ARTYKUŁ 25

Sprawozdawczość
W ciągu 5 lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja opublikuje ogólne 
sprawozdanie o jego stosowaniu, które 
powinno zawierać wyczerpujące informacje 
na temat różnych typów produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej 
dozwolonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Sprawozdanie i przegląd
W ciągu 5 lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja opublikuje ogólne 
sprawozdanie o jego stosowaniu, które 
powinno zawierać wyczerpujące informacje 
na temat różnych typów produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej 
dozwolonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

W raporcie tym Komisja ocenia również 
wpływ postępu technicznego na stosowanie 
niniejszego rozporządzenia i, w razie 
potrzeby, przedkłada wniosek legislacyjny w 
sprawie przeglądu zakresu rozporządzenia 
w celu uwzględnienia nowych terapii, które 
nie są terapiami genowymi ani 
komórkowymi, ani też inżynierią tkankową.

Uzasadnienie 

Osiągnięcia naukowe mogą umożliwić wprowadzenie dodatkowych, nowatorskich terapii, 
które nie są terapiami genowymi ani komórkowymi, ani też inżynierią tkankową. W interesie 
pacjentów byłoby ich wczesne uwzględnienie w celu umożliwienia europejskiego 
dopuszczania do obrotu produktów powstałych w rezultacie prowadzonych badań.
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Poprawka 39
ARTYKUŁ 25 A (nowy)

Artykuł 25a
Nie później niż pod koniec 2007 r. Komisja 
przedkłada wniosek legislacyjny w celu 
zagwarantowania, że produkty 
wykorzystywane do celów kosmetycznych, 
które zawierają komórki lub tkanki 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego 
zostaną również uwzględnione w 
odpowiednim ustawodawstwie 
wspólnotowym.

Uzasadnienie 

Do chwili obecnej produkty wykorzystywane do celów kosmetycznych, zawierające komórki 
lub tkanki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, mimo że już dopuszczone do obrotu, nie 
podlegają uregulowaniom w ramach prawa wspólnotowego. Należy zlikwidować tę lukę 
prawną.

Poprawka 40
ARTYKUŁ 26 USTĘP 2 AKAPIT 1

2. W przypadku, gdy przywołuje się 
niniejszy ustęp, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

2. W przypadku, gdy przywołuje się 
niniejszy ustęp, i bez uszczerbku dla art. 
26a, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

Uzasadnienie 

Poprawka ta wynika z poprawki wprowadzającej nowy art. 26a poniżej.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 26 A (nowy)

Artykuł 26a
Z zastrzeżeniem przyjętych środków 
wykonawczych, najpóźniej dnia 1 kwietnia 
2008 r. zostanie zawieszone stosowanie 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
nakładających obowiązek przyjęcia 
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przepisów technicznych, wprowadzenia 
zmian w prawodawstwie oraz przyjęcia 
odpowiednich decyzji. Działając na 
propozycję Komisji, Parlament Europejski i 
Rada mogą ponownie wprowadzić stosowne 
postanowienia, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 traktatu oraz, w tym 
celu, dokonają ich przeglądu przed 
upływem powyższego okresu.
Ustęp pierwszy obowiązuje do chwili 
wejścia w życie nowego porozumienia w 
sprawie komitologii.

Uzasadnienie

Niniejszy projekt poprawki obowiązuje do chwili przyjęcia nowej procedury komitologii, 
która zapewni większą kontrolę Parlamentowi.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 27 USTĘP 2
Załącznik punkt 1 a (Rozporządzenie (WE) No 726/2004)

„1a. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*].

„1a. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], za wyjątkiem produktów 
medycznych terapii zaawansowanej o 
zastosowaniach autologicznych lub ściśle 
określonych, wytwarzane i rozprowadzane 
wyłącznie w jednym państwie członkowskim 
i dla którego to państwo członkowskie 
przewidziało alternatywną krajową 
procedurę dopuszczenia na rynek zgodną z 
kryteriami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu, na okres pięciu lat po 
dopuszczeniu na rynek krajowy. Po upływie 
tego okresu ma zastosowanie jednokrotne 
przedłużenie w ramach centralnej 
procedury, w wyniku której po przedłużeniu 
dopuszczenie na rynek krajowy zyska moc 
centralnego dopuszczenia.
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Uzasadnienie

Celem ułatwienia wejścia na rynek wielu MŚP, które pragną wprowadzić produkt na rynek 
tylko w jednym państwie członkowskim, należy umożliwić dopuszczanie produktów wyłącznie 
na rynek krajowy. Okres obowiązywania takiego dopuszczenia na rynek krajowy powinien 
ograniczać się do pięciu lat. Przedłużenie pierwotnego, pięcioletniego okresu należy 
przeprowadzić za pośrednictwem centralnego organu dopuszczającego.

Poprawka 43
ARTYKUŁ 28 USTĘP 2

„5. Niniejsza dyrektywa ani żadne 
rozporządzenia w niej przywoływane nie 
mają wpływu na stosowanie ustawodawstwa 
krajowego zakazującego lub 
ograniczającego stosowanie konkretnych 
typów komórek ludzkich lub zwierzęcych 
lub sprzedaż, dostarczanie bądź stosowanie 
produktów leczniczych zawierających takie 
komórki, składających się z nich bądź 
sporządzonych na ich bazie. Państwa 
członkowskie przedstawią Komisji stosowne 
przepisy ustawodawstwa krajowego.”

„5. Niniejsza dyrektywa ani żadne 
rozporządzenia w niej przywoływane nie 
mają wpływu na stosowanie ustawodawstwa 
krajowego zakazującego lub 
ograniczającego stosowanie konkretnych 
typów komórek ludzkich lub zwierzęcych 
lub sprzedaż, dostarczanie bądź stosowanie 
produktów leczniczych zawierających takie 
komórki, składających się z nich bądź 
sporządzonych na ich bazie, na mocy art. 30 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską.”

Uzasadnienie 

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie jest częściowym środkiem harmonizującym, 
konieczne jest jasne określenie, że państwa członkowskie mają prawo powoływania się na art. 
30 traktatu WE w sytuacji, kiedy chodzi o wprowadzanie na ich rynki określonych produktów 
leczniczych. Mając na uwadze art. 95 ust. 4 traktatu WE, obowiązek notyfikowania Komisji 
odnośnego ustawodawstwa krajowego jest uzasadniony wyłącznie w przypadku, jeżeli środek 
wspólnotowy ma w pełni charakter harmonizujący.

Poprawka 44
ARTYKUŁ 28 A (nowy)

Artykuł 2 ustęp 1 (Dyrektywa 2004/23/WE)

Artykuł 28a

Zmiana dyrektywy 2004/23/WE

W art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/23/WE drugi 
akapit otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli produkty te objęte są innym 
ustawodawstwem Wspólnoty, niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do 
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ich oddawania, pobierania i testowania.
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
oddawania, pobierania i testowania nie 
naruszają bardziej szczegółowych 
przepisów zawartych w innym 
ustawodawstwie Wspólnoty.”

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oddawanie, pobieranie i testowanie ludzkich 
tkanek i komórek powinno odbywać się z zachowaniem wysokich norm jakości i 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie.
Ponadto należy zapewnić, że ciało ludzkie i jego części jako takie nie będą podlegać 
komercjalizacji. W związku z tym dla celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie 
muszą być bezwzględnie zobowiązane do zapewnienia dobrowolnego i honorowego 
oddawania tkanek i komórek oraz zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże się z 
zyskiem.

Poprawka 45

ARTYKUŁ 29 USTĘP 1

1. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, które znajdowały się w 
legalnym obrocie na rynku Wspólnoty 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
wspólnotowym w momencie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia winny 
zostać dostosowane do niniejszego 
rozporządzenia najpóźniej 2 lata od jego 
wejścia w życie.

1. W przypadku produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, innych niż produkty 
inżynierii tkankowej, które znajdowały się 
w legalnym obrocie na rynku Wspólnoty 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
wspólnotowym w momencie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia wniosek o 
dopuszczenie do obrotu należy złożyć nie 
później niż pięć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przewidywany, dwuletni okres przejściowy jest zbyt krótki, ponieważ samo przeprowadzenie 
prób klinicznych może w wielu przypadkach przekroczyć proponowany okres. Ponadto 
wnioskodawca powinien być odpowiedzialny wyłącznie za termin złożenia wniosku, a nie za 
opóźnienia spowodowane przez Agencję/właściwe organy krajowe lub problemy powstałe w 
fazie oceny. W przeciwnym razie oznacza to pozbawienie pacjentów tych ważnych nowych 
produktów medycznych.

Poprawka 46

ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 A (nowy)

1a. W przypadku produktów inżynierii 
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tkankowej, które znajdowały się w legalnym 
obrocie na rynku Wspólnoty zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub 
wspólnotowym w momencie wejścia w życie 
wymogów technicznych, o których mowa w 
art. 8, wniosek o dopuszczenie do obrotu 
należy złożyć nie później niż pięć lat po 
wejściu w życie wymogów technicznych, o 
których mowa w art. 8.

Uzasadnienie
Przewidywany, dwuletni okres przejściowy jest zbyt krótki, ponieważ samo przeprowadzenie 
prób klinicznych może w wielu przypadkach przekroczyć proponowany okres. Ponadto 
wnioskodawca powinien być odpowiedzialny wyłącznie za termin złożenia wniosku, a nie za 
opóźnienia spowodowane przez Agencję / właściwe organy krajowe lub problemy powstałe w 
fazie oceny. W przeciwnym razie oznacza to pozbawienie pacjentów tych ważnych nowych 
produktów medycznych..

Poprawka 47
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 2.2.

2.2. skład jakościowy i ilościowy pod 
względem substancji czynnych oraz innych 
składników produktu, o których wiedza jest 
niezbędna do właściwego stosowania, 
podawania lub osadzania produktu. W 
przypadku, gdy produkt zawiera komórki 
lub tkanki, należy podać szczegółowy opis 
tych komórek lub tkanek oraz ich 
dokładnego pochodzenia.

2.2. skład jakościowy i ilościowy pod 
względem substancji czynnych oraz innych 
składników produktu, o których wiedza jest 
niezbędna do właściwego stosowania, 
podawania lub osadzania produktu. W 
przypadku, gdy produkt zawiera komórki 
lub tkanki, należy podać szczegółowy opis 
tych komórek lub tkanek oraz ich 
dokładnego pochodzenia, łącznie z 
gatunkiem zwierzęcia w przypadku 
komórek lub tkanek niepochodzących od 
człowieka.

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie, że potencjalni biorcy kierujący się różnymi 
względami kulturowymi zostaną odpowiednio poinformowani, zanim podejmą decyzję.

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK III PUNKT (B)

(b) Opis substancji czynnej (czynnych) 
wyrażony ilościowo i jakościowo, w tym –
w przypadku produktów zawierających 
komórki lub tkanki – stwierdzenie „Produkt

(b) Opis substancji czynnej (czynnych) 
wyrażony ilościowo i jakościowo, w tym –
w przypadku produktów zawierających 
komórki lub tkanki – stwierdzenie „Produkt 
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ten zawiera komórki pochodzenia 
ludzkiego/zwierzęcego [odpowiednio]” wraz 
z krótkim opisem tych komórek lub tkanek i 
ich dokładnego pochodzenia;

ten zawiera komórki pochodzenia 
ludzkiego/zwierzęcego [odpowiednio]” wraz 
z krótkim opisem tych komórek lub tkanek i 
ich dokładnego pochodzenia, łącznie z 
gatunkiem zwierzęcia w przypadku 
komórek lub tkanek niepochodzących od 
człowieka;

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie, że potencjalni biorcy kierujący się różnymi 
względami kulturowymi zostaną odpowiednio poinformowani, zanim podejmą decyzję.

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK IV PUNKT (A) PUNKT (III)

(iii) w przypadku, gdy produkt zawiera 
komórki lub tkanki – opis tych komórek lub 
tkanek oraz ich dokładnego pochodzenia;

(iii) w przypadku, gdy produkt zawiera 
komórki lub tkanki – opis tych komórek lub 
tkanek oraz ich dokładnego pochodzenia, 
łącznie z gatunkiem zwierzęcia w 
przypadku komórek lub tkanek 
niepochodzących od człowieka;

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie, że potencjalni biorcy kierujący się różnymi 
względami kulturowymi zostaną odpowiednio poinformowani, zanim podejmą decyzję.
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