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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 2

(2) Kuna loetletud kõrgtehnoloogilisi 
ravimeetodeid esitletakse toodetena, millel 
on inimesel esinevaid haigusi ravivad või 
vältivad omadused või mida võib inimesel 
kasutada või inimesele manustada 
füsioloogiliste talitluste taastamiseks, 
parandamiseks või muutmiseks 
farmakoloogilise, immunoloogilise või 
metaboolse toime avaldamise kaudu, on 
need tooted bioloogilised ravimid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavate ravimite ühenduse eeskirjade 
kohta) artikli 1 lõikes 2 ja I lisas määratletud 
tähenduses. Seega peab mis tahes 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmist, 

(2) Kuna loetletud kõrgtehnoloogilisi 
ravimeetodeid esitletakse toodetena, millel 
on inimesel esinevaid haigusi ravivad või 
vältivad omadused või mida võib inimesel 
kasutada või inimesele manustada 
füsioloogiliste talitluste taastamiseks, 
parandamiseks või muutmiseks peamiselt 
farmakoloogilise, immunoloogilise või 
metaboolse toime avaldamise kaudu, on 
need tooted bioloogilised ravimid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavate ravimite ühenduse eeskirjade 
kohta) artikli 1 lõikes 2 ja I lisas määratletud 
tähenduses. Seega peab mis tahes 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmist, 
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jaotamist ja kasutamist käsitlevate eeskirjade 
põhieesmärk olema rahvatervise kaitse.

jaotamist ja kasutamist käsitlevate eeskirjade 
põhieesmärk olema rahvatervise kaitse.

Or. en

(endine muudatusettepanek 48, Fdr AM/620607)

Selgitus

Meditsiiniseadmete direktiivid (MDD) moodustavad reguleeriva raamistiku, mille abil võib 
kontrollida ka seadmeid, mis sisaldavad koetehnoloogia tooteid või on neist valmistatud. Kui 
koetehnoloogia toode kuulub MDD artiklis 1 antud meditsiiniseadme määratluse alla (ja 
seega ei toimi peamiselt farmakoloogiliselt, immunoloogiliselt või metaboolselt), tuleks selle 
suhtes kohaldada MDD-d, kuigi vajalikuks võivad osutuda ka spetsiaalsed lisanõuded.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 53
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Õiguskindluse tagamiseks peaksid 
kõik liikmesriigid käesoleva määruse 
ettepaneku aluseks olevad direktiivid ning 
eelkõige direktiivi 2004/27/EÜ 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta1, direktiivid 2004/23/EÜ2 ja 
2006/17/EÜ3 inimkudede ja -rakkude kohta 
ning komisjoni 8. aprilli 2005. aasta 
direktiivi 2005/28/EÜ, millega 
kehtestatakse inimtervishoius kasutatavate 
uuritavate ravimite hea kliinilise tava 
põhimõtted ja suunised4, tähtaja jooksul või 
esimesel võimalusel üle võtma; 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiv 2004/27/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ ühenduse eeskirjade kohta 
seoses inimtervishoius kasutatavate ravimitega 
(ELT L 136, 30.4.2004, lk 34).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiv 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude 
annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise,
säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite kehtestamise kohta (ELT L 102, 
7.4.2004, lk 48).
3 Komisjoni 8. veebruari 2006. aasta direktiiv 
2006/17/EÜ, millega rakendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ 
inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise ja 
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uurimise teatavate tehniliste nõuete osas (ELT L 38, 
9.2.2006, lk 40).
4 ELT L 91, 9.4.2005, lk 13.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 50, muudetud, Fdr AM/620607)

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 54
PÕHJENDUS 5

(5) Kõrgtehnoloogilised ravimid direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud 
tähenduses peavad olema reguleeritud, kui 
need on ette nähtud turustamiseks 
liikmesriikides ning neid valmistatakse kas 
tööstuslikult või nende tootmisel kasutatakse 
tööstuslikke protsesse hõlmavaid meetodeid.
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
tervenisti valmistatakse kui ka kasutatakse 
haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile, tuleks seega 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

(5) Käesoleva määruse näol on tegemist 
eriseadusega, mis lisab uusi sätteid 
täienduseks direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatule. Määruse reguleerimisala peaks 
hõlmama kõrgtehnoloogilisi ravimeid, mis 
on ette nähtud turustamiseks liikmesriikides 
ning mida valmistatakse kas tööstuslikult 
või mille tootmisel kasutatakse tööstuslikke 
protsesse hõlmavaid meetodeid, vastavalt 
ühenduse üldisele farmaatsiaalaste 
õigusaktide reguleerimisalale, mis on 
sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ II jaotises. 
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis tervenisti 
valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks kasutamiseks 
ja mida ka kasutatakse haiglas, et toimida
vastavalt konkreetsele patsiendile väljastatud 
konkreetse arstiretsepti ettekirjutustele arsti 
professionaalsel ainuvastutusel, või 
kliiniliste uuringute jaoks, tuleks seega 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et käesolev määrus on eriseadus direktiivi 2001/83/EÜ suhtes, kuna lisab 
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täiendavaid nõudeid konkreetselt kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. Käesoleva määruse 
reguleerimisala ühtib üldise farmaatsiaalaste õigusaktide reguleerimisalaga vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ. Kui haiglad või muud asutused valmistavad ravimeid 
kindlakskujunenud protsessi põhjal ning suurema arvu haigete ravimiseks kindlakskujunenud 
meetodite järgi, peaksid nad käesoleva määruse sätteid täitma. Kui aga haiglad valmistavad 
kõrgtehnoloogilisi ravimeid uuringuteks või erandkorras ühekordseks kasutamiseks, ei tuleks 
neil tsentraliseeritud loa taotlemise menetlust järgida. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 55
PÕHJENDUS 5

(5) Kõrgtehnoloogilised ravimid direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud 
tähenduses peavad olema reguleeritud, kui 
need on ette nähtud turustamiseks 
liikmesriikides ning neid valmistatakse kas 
tööstuslikult või nende tootmisel kasutatakse 
tööstuslikke protsesse hõlmavaid meetodeid.
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
tervenisti valmistatakse kui ka kasutatakse 
haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile, tuleks seega 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

(5) Käesoleva määruse näol on tegemist 
eriseadusega, mis lisab uusi sätteid 
täienduseks direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatule. Määruse reguleerimisala peaks 
hõlmama kõrgtehnoloogilisi ravimeid 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 
määratletud tähenduses, mis on ette nähtud 
turustamiseks liikmesriikides ning mida 
valmistatakse kas tööstuslikult või mille
tootmisel kasutatakse tööstuslikke protsesse 
hõlmavaid meetodeid. Kõrgtehnoloogilised 
ravimid, mis tervenisti valmistatakse ja mida 
kasutatakse haiglas ning mida valmistatakse 
mittetulunuduslikul viisil vastavalt 
konkreetsele patsiendile väljastatud 
arstiretseptile, tuleks seega käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta käesoleva määruse reguleerimisalast välja kõrgtehnoloogilised 
ravimid, mida valmistatakse ja kasutatakse haiglatingimustes. See võimaldaks näiteks luua 
riikliku tervishoiusüsteemi raames raku- ja koetehnoloogiateraapia riiklikke 
pädevusvõrgustikke. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 56
PÕHJENDUS 6
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(6) Kõrgtehnoloogiliste ravimite 
reguleerimine ühenduse tasandil ei tohiks 
takistada liikmesriikidel otsustada, kas 
lubada mis tahes konkreetset tüüpi 
inimrakkude, näiteks inimembrüo 
tüvirakkude, või loomsete rakkude
kasutamist riigisiseselt. Samuti ei tohiks 
määrusega takistada selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse selliseid rakke 
sisaldavate, neist koosnevate või neist 
saadud ravimite müüki, tarnimist ja 
kasutamist.

(6) Käesoleva määruse eesmärk on ainult 
kaotada kõrgtehnoloogiliste ravimite vaba 
liikumise teatavad piirangud. See ei 
ühtlusta liikmesriikide selle valdkonna 
regulatiivse süsteemi kõiki aspekte. Seetõttu 
ei mõjuta käesolev määrus kõiki piiranguid 
ja mõned piirangud võib vastavalt 
asutamislepingu artiklile 30 alles jätta. 
Kõrgtehnoloogiliste ravimite reguleerimine 
ühenduse tasandil ei tohiks takistada 
liikmesriikidel otsustada, kas lubada mis 
tahes konkreetset tüüpi inimrakkude 
kasutamist riigisiseselt. Samuti ei tohiks 
määrusega takistada selliste riiklike 
õigusaktide kohaldamist, millega 
keelustatakse või piiratakse selliseid rakke 
sisaldavate, neist koosnevate või neist 
saadud ravimite müüki, tarnimist ja 
kasutamist. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel on õigus osutada asutamislepingu artiklile 30, kui nad soovivad keelata või 
piirata kaupade, s.t ravimite vaba liikumist oma turul kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku 
kaalutlustel. Artiklit 30 võib siiski kohaldada üksnes juhul, kui reguleeriv meede ei ole 
täielikult ühtlustav. Seepärast tuleb väga selgelt näidata, et käesolev määrus on üksnes 
osaliselt ühtlustav meede. See lähenemisviis sobib kokku õiguskomisjoni lähenemisviisiga 
seoses artikliga 1 a (uus). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 57
PÕHJENDUS 7A (uus)

(7 a) Käesoleva määrusega tunnustatakse 
täiel määral inimkeha ja selle osade kui 
selliste rahalise tulu allikaks muutmise 
keeldu, nagu see on võõrandamatu 
minimaalse kaitsenõudena kehtestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja nagu 
täiendavalt rõhutatakse Euroopa 
Parlamendi 10. märtsi 2005. aasta 
resolutsioonis inimpäritoluga 
munarakkudega kaubitsemise kohta1. Selle 
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eesmärgi saavutamiseks tuleb tagada, et 
kudede ja rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning et nende 
omandamine toimub mittetulunduslikul 
põhimõttel. Vabatahtlik ja tasustamata 
kudede ja rakkude annetamine aitab 
samuti kaasa kudede ja rakkude kõrgete 
ohutusnõuete täitmisele ning seega ka 
inimeste tervise kaitse tagamisele.
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.

Or. en

(endine muudatusettepanek 53, Fdr AM/620607)

Selgitus

Ei tohi lubada, et biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng kahjustaks põhiõiguste kaitset.
Need õigused, millest üks olulisemaid on õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo 
konventsiooni ja põhiõiguste hartaga. Eriti tuleb neid nõudeid järgida koe- ja rakupõhiste 
kõrgtehnoloogiliste ravimite kui ülimalt innovatiivsete uute toodete puhul. Sellega seoses on 
väga olulised vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning mittetulunduslikul alusel 
hankimise põhimõtted, mille järgimine peaks olema kohustuslik kogu ühenduses. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 58
PÕHJENDUS 7 A (uus)

(7 a) Käesoleva määrusega tunnustatakse 
täiel määral inimkeha ja selle osade kui 
selliste rahalise tulu allikaks muutmise 
keeldu, nagu see on võõrandamatu 
minimaalse kaitsenõudena kehtestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja nagu 
täiendavalt rõhutatakse Euroopa 
Parlamendi 10. märtsi 2005. aasta 
resolutsioonis inimpäritoluga 
munarakkudega kaubitsemise kohta1. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleb tagada, et 
kudede ja rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning et nende 
omandamine toimub mittetulunduslikul 
põhimõttel. Vabatahtlik ja tasustamata 
kudede ja rakkude annetamine aitab 
samuti kaasa kudede ja rakkude kõrgete 



AM\645919ET.doc 7/57 PE 382.323v03-00

ET

ohutusnõuete täitmisele ning seega ka 
inimeste tervise kaitse tagamisele.
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.

Or. en

(endine muudatusettepanek 53, Fdr AM/620607)

Selgitus

Ei tohi lubada, et biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng kahjustaks põhiõiguste kaitset.
Need õigused, millest üks olulisemaid on õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo 
konventsiooni ja põhiõiguste hartaga. Eriti tuleb neid nõudeid järgida koe- ja rakupõhiste 
kõrgtehnoloogiliste ravimite kui ülimalt innovatiivsete uute toodete puhul. Sellega seoses on 
väga olulised vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning mittetulunduslikul alusel 
hankimise põhimõtted, mille järgimine peaks olema kohustuslik kogu ühenduses. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 59
PÕHJENDUS 7B (uus)

(7 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes1, keelab geeniteraapia 
uuringud, mille tulemuseks on uuringu 
subjekti algse geneetilise identiteedi 
muutmine. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse kohta2 ei loe patentseks 
inimloote geneetilise samasuse muutmise 
meetodeid. Õigusliku ühtsuse tagamiseks 
tuleks käesoleva määrusega keelustada 
lubade väljastamine kõigile inimese 
geneetilist identiteeti muutvatele toodetele.
1 EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34.
2 EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

Or. en
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(endine muudatusettepanek 5, FdR PR\617323)

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohiks käesoleva määruse kohaselt lube väljastada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 60
PÕHJENDUS 7B (uus)

(7 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes1, keelab geeniteraapia 
uuringud, mille tulemuseks on uuringu 
subjekti algse geneetilise identiteedi 
muutmine. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse kohta2 ei loe patentseks 
inimloote geneetilise samasuse muutmise 
meetodeid. Õigusliku ühtsuse tagamiseks 
tuleks käesoleva määrusega keelustada 
lubade väljastamine kõigile inimese 
geneetilist identiteeti muutvatele toodetele.
1 EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34.
2 EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

Or. en

(endine muudatusettepanek 5, FdR PR\617323)

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohiks käesoleva määruse kohaselt lube väljastada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 61
PÕHJENDUS 7 B (uus)

(7 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes1, keelab geeniteraapia 
uuringud, mille tulemuseks on uuringu 
subjekti algse geneetilise identiteedi 
muutmine. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse kohta2 ei loe patentseks 
inimloote geneetilise samasuse muutmise 
meetodeid. Õigusliku ühtsuse tagamiseks 
võivad üksnes liikmesriigid väljastada 
riikliku loa toodetele, mis muudavad 
inimese algset geneetilist identiteeti, ning 
nende suhtes ei tohiks kohaldada direktiivi 
2001/83/EÜ kohast vastastikuse 
tunnustamise menetlust.
1 EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34.
2 EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt 
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Riikliku müügiloa andmise üle võivad otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad 
alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse 
tunnustamise nõudele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alojz Peterle

Muudatusettepanek 62
PÕHJENDUS 7 B (uus)
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(7 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes 
uuringutes1, keelab geeniteraapia 
uuringud, mille tulemuseks on uuringu 
subjekti algse geneetilise identiteedi 
muutmine. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste 
õiguskaitse kohta2 ei loe patentseks 
inimloote geneetilise samasuse muutmise 
meetodeid. Õigusliku ühtsuse tagamiseks 
võivad üksnes liikmesriigid väljastada 
riikliku loa toodetele, mis muudavad 
inimese algset geneetilist identiteeti, ning 
nende suhtes ei tohiks kohaldada direktiivi 
2001/83/EÜ kohast vastastikuse 
tunnustamise menetlust.
1 EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34.
2 EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Riikliku müügiloa andmise üle võivad otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad 
alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse 
tunnustamise nõudele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 63
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Käesoleva määrusega tuleks keelata 
lubade väljastamine kõigile looma ja 
inimese ristanditest või kimääridest 
toodetud või looma ja inimese ristandite või 
kimääride rakke või kudesid sisaldavatele 
toodetele. Käesolev säte ei tohiks välistada 
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looma keharakkude või kudede 
raviotstarbelist siirdamist inimorganismi, 
kui see ei muuda inimese algset geneetilist 
identiteeti.

Or. en

(endine muudatusettepanek 6, PR FdR 617323)

Selgitus

Nagu Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 1 ja 3 rõhutatakse, tuleb austada inimese 
füüsilist ja vaimset puutumatust ning inimväärikust. Inimese ja looma ristandite või kimääride 
loomine ohustab isikupuutumatust ja on inimväärikuse rikkumine. Seetõttu ei tohiks käesoleva 
määruse kohaselt väljastada lubasid ühelegi inimese ja looma ristandeid või kimääre 
sisaldavale või neist saadud tootele. Samas ei tohiks välistada raviotstarbelist 
ksenotransplantatsiooni, kui see ei muuda inimese algset geneetilist identiteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 64
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Käesoleva määrusega tuleks keelata 
lubade väljastamine kõigile looma ja 
inimese ristanditest või kimääridest 
toodetud või looma ja inimese ristandite või 
kimääride rakke või kudesid sisaldavatele 
toodetele. Käesolev säte ei tohiks välistada 
looma keharakkude või kudede 
raviotstarbelist siirdamist inimorganismi, 
kui see ei muuda inimese algset geneetilist 
identiteeti.

Or. en

(endine muudatusettepanek 6, PR FdR 617323)

Selgitus

Nagu Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 1 ja 3 rõhutatakse, tuleb austada inimese 
füüsilist ja vaimset puutumatust ning inimväärikust. Inimese ja looma ristandite või kimääride 
loomine ohustab isikupuutumatust ja on inimväärikuse rikkumine. Seetõttu ei tohiks käesoleva 
määruse kohaselt väljastada lubasid ühelegi inimese ja looma ristandeid või kimääre 
sisaldavale või neist saadud tootele. Samas ei tohiks välistada raviotstarbelist 
ksenotransplantatsiooni, kui see ei muuda inimese algset geneetilist identiteeti. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 65
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Üksnes liikmesriigid võivad väljastada 
riikliku loa looma ja inimese ristanditest 
või kimääridest toodetud või looma ja 
inimese ristandite või kimääride rakke või 
kudesid sisaldavatele ravimitele ning nende 
suhtes ei tohiks kohaldada direktiivi 
2001/83/EÜ kohast vastastikuse 
tunnustamise menetlust. Käesolev säte ei 
tohiks mõjutada looma keharakkude või 
kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti (nt 
ksenotransplantatsiooni).

Or. en

Selgitus

Direktiivis 98/44/EÜ rõhutatakse, et looterakkudest kimääride loomine ei ole patenditav.
Seetõttu ei tohiks sellistest kudedest või rakkudest toodetud või neid sisaldavatele ravimitele 
ühenduse lube väljastada. Sellistele ravimitele riikliku müügiloa andmise üle võivad 
otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse tunnustamise nõudele. Samas ei tohiks see 
säte mõjutada raviotstarbelist ksenotransplantatsiooni, kui see ei muuda inimese algset 
geneetilist identiteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alojz Peterle

Muudatusettepanek 66
PÕHJENDUS 7 C (uus)

(7 c) Üksnes liikmesriigid võivad väljastada 
riikliku loa looma ja inimese ristanditest 
või kimääridest toodetud või looma ja 
inimese ristandite või kimääride rakke või 
kudesid sisaldavatele ravimitele ning nende 
suhtes ei tohiks kohaldada direktiivi 
2001/83/EÜ kohast vastastikuse 
tunnustamise menetlust. Käesolev säte ei 
tohiks mõjutada looma keharakkude või 
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kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti (nt 
ksenotransplantatsiooni).

Or. en

Selgitus

Direktiivis 98/44/EÜ rõhutatakse, et looterakkudest kimääride loomine ei ole patenditav. 
Seetõttu ei tohiks sellistest kudedest või rakkudest toodetud või neid sisaldavatele ravimitele 
ühenduse lube väljastada. Sellistele ravimitele riikliku müügiloa andmise üle võivad 
otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud 
riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse tunnustamise nõudele. Samas ei tohiks see 
säte mõjutada raviotstarbelist ksenotransplantatsiooni, kui see ei muuda inimese algset 
geneetilist identiteeti. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 67
PÕHJENDUS 14

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku käesolev põhjendus välja jätta uue põhjenduse 7 a ja uue artikli 3 a 
lisamise tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 68
PÕHJENDUS 14
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(14) Põhimõtteliselt peab 
kõrgtehnoloogilistes ravimites sisalduvaid 
inimrakke ja -kudesid omandama vaid 
vabatahtliku ja tasustamata annetamise 
teel. Vabatahtlik ja tasustamata kudede ja 
rakkude annetamine on tegur, mis võib 
kaasa aidata kudede ja rakkude kõrgete 
ohutusnõuete täitmisele ning seega ka 
inimeste tervise kaitse tagamisele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku käesolev põhjendus välja jätta uue põhjenduse 7 a ja uue artikli 3 a 
lisamise tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 69
PÕHJENDUS 14

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

(14) Inimkudede ja -rakkude annetamise 
puhul tuleks järgida selliseid Euroopa 
põhimõtteid nagu doonori ja retsipiendi 
anonüümsuses, doonori altruism ning 
doonori ja retsipiendi vaheline solidaarsus.
Põhimõtteliselt peab kõrgtehnoloogilistes 
ravimites sisalduvaid inimrakke ja -kudesid 
omandama vaid vabatahtliku ja tasustamata 
annetamise teel. Liikmesriikidel 
soovitatakse tungivalt võtta kõik vajalikud 
meetmed, et soodustada avaliku ja 
mittetulundussektori suurt osalust 
inimrakkude ja -kudede omandamisel, sest 
vabatahtlik ja tasustamata kudede ja rakkude 
annetamine võib kaasa aidata kudede ja 
rakkude kõrgete ohutusnõuete täitmisele 
ning seega ka inimeste tervise kaitse 
tagamisele.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 70
PÕHJENDUS 14

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

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

Or. fr

Selgitus

Tuleks uuesti kinnitada, et rakkude ja kudede annetamine on vabatahtlik ja tasustamata, et 
käesolev põhjendus oleks kooskõlas põhjenduse 13 sõnastusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 71
PÕHJENDUS 15

(15) Kõrgtehnoloogiliste ravimite kliinilised 
katsed tuleb läbi viia kooskõlas üldiste 
põhimõtete ja eetiliste nõuetega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes. 
Tuleks kehtestada eeskirjad, millega 
kohandatakse 8. aprilli 2005. aasta direktiivi, 
millega kehtestatakse inimtervishoius 
kasutatavate uuritavate ravimite hea 
kliinilise tava põhimõtted ja suunised ning 
nõuded nimetatud ravimite tootmis- ja 
impordilubadele, et täiel määral arvestada 
kõrgtehnoloogiliste ravimite spetsiifilisi 
tehnilisi omadusi.

(15) Kõrgtehnoloogiliste ravimite kliinilised 
katsed tuleb läbi viia kooskõlas üldiste 
põhimõtete ja eetiliste nõuetega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes. 
Tuleks kehtestada eeskirjad, millega 
kohandatakse 8. aprilli 2005. aasta direktiivi, 
millega kehtestatakse inimtervishoius 
kasutatavate uuritavate ravimite hea 
kliinilise tava põhimõtted ja suunised ning 
nõuded nimetatud ravimite tootmis- ja 
impordilubadele, et täiel määral arvestada 
kõrgtehnoloogiliste ravimite spetsiifilisi 
tehnilisi omadusi. Tuleks kehtestada 
konkreetsed tootmisnõuded uuritavate 
ravimite jaoks, mida kohaldatakse 
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kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmisel 
kliiniliste katsete jaoks, mis viiakse läbi 
samas haiglas, kus toimus tootmine. 
Nimetatud eeskirjad peaksid tagama 
piisava ajalise vahe üksikute kliiniliste 
katsete (sealhulgas mitmes keskuses 
tehtavate kliiniliste katsete) vahel ning 
kooskõlastatud kontrolli ja teabevahetuse.

Or. en

Selgitus

Määruses ei ole ette nähtud ühtki erisätet selliste kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmise kohta, 
mida kasutatakse kliinilistes katsetes, mis viiakse läbi samas haiglas, kus toimus tootmine. 
Lisaks tuleks kliinilised katsed viia läbi kõige ohutumal viisil (piisav ajaline vahe jne). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 72
PÕHJENDUS 17

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta.

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta. Amet peaks 
kombineeritud toodet käesoleva määruse 
kohaselt hinnates arvesse võtma arvamust 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme vastavuse kohta 
asjakohastele olulistele nõuetele, mille 
teavitatud asutus on nimetatud direktiivide 
nõuete kohaselt andnud.

Or. en
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Selgitus

Vastavust meditsiiniseadmeid käsitlevate direktiivide asjakohastele olulistele nõuetele 
hinnatakse alati (enne ametile esitamist või ametipoolse hindamise raames) juriidilise isiku 
poolt, keda loetakse ELis vastava valdkonna eksperdiks, s.t teavitatud asutuste poolt. Kui 
hindamise viib läbi muu pool, kes pole tuttav meditsiiniseadmete hindamise menetlustega, 
võib tulemuseks olla ravimi sobimatu hindamine ning see võib tähendada ohtu patsiendi 
turvalisusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 73
PÕHJENDUS 17

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta.

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta. Kui teavitatud asutus on 
meditsiiniseadet või aktiivset siirdatavat 
meditsiiniseadet nimetatud direktiivide 
kohaselt eelnevalt hinnanud, peaks amet 
kombineeritud toodet käesoleva määruse 
kohaselt hinnates selle hindamise tulemusi 
arvesse võtma.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete või aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete hindamise alal teavitatud 
asutustes omandatud suurte kogemuste ja asjatundlikkuse jätkuvaks kasutamiseks võivad 
teavitatud asutused hinnata kombineeritud kõrgtehnoloogiliste ravimite koostisse kuuluvaid 
meditsiiniseadmeid või aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Sel juhul peaks amet nende 
hindamiste tulemusi kombineeritud toote lõplikul hindamisel arvesse võtma.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 74
PÕHJENDUS 17

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta.

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama olulistele 
nõuetele, mis on sätestatud nõukogu 14. 
juuni 1993. aasta direktiivis 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu 20. 
juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ 
aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta. Amet peaks 
kombineeritud toodet käesoleva määruse 
kohaselt hinnates arvesse võtma 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme hindamise tulemusi, mille 
teavitatud asutus on nimetatud direktiivide 
nõuete kohaselt sooritanud.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete või aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete hindamise alal teavitatud 
asutustes omandatud suurte kogemuste ja asjatundlikkuse jätkuvaks kasutamiseks võivad 
teavitatud asutused hinnata kombineeritud kõrgtehnoloogiliste ravimite koostisse kuuluvaid 
meditsiiniseadmeid või aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Sel juhul peaks amet nende 
hindamiste tulemusi kombineeritud toote lõplikul hindamisel arvesse võtma. Käesolev 
muudatusettepanek vastab raportööri muudatusettepanekule 7, kuid välja on jäetud fraas 
„kui need tulemused on olemas”, sest tulemusi tuleks arvesse võtta igal juhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 75
PÕHJENDUS 18

(18) Tuleks sätestada erieeskirjad, millega 
ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistamise 
ja pakendivahelehe osas kohandatakse 
direktiivi 2001/83/EÜ nõudeid 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tehnilisi 

(18) Tuleks sätestada erieeskirjad, millega 
ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistamise 
ja pakendivahelehe osas kohandatakse 
direktiivi 2001/83/EÜ nõudeid 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tehnilisi 
eriomadustega. Need eeskirjad peaksid 
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eriomadustega. täielikult austama patsientide õigust teada 
kõigi kõrgtehnoloogiliste ravimite 
valmistamisel kasutatud kudede ja rakkude 
päritolu, säilitades samal ajal doonorite 
anonüümsust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 76
PÕHJENDUS 19

(19) Pikaajaline patsientide jälgimine ja 
ravimiohutuse järelevalve on 
kõrgtehnoloogiliste ravimite juures 
kriitilised aspektid. Rahvatervisega seotud 
õigustatud põhjustel peaks müügiloa omanik 
seega kehtestama nende küsimuste 
lahendamiseks sobiva riskijuhtimise 
süsteemi.

(19) Tõhususe ja kõrvaltoimete järelevalve 
on kõrgtehnoloogiliste ravimite juures 
kriitilised aspektid. Müügiloa taotleja peaks 
seepärast oma taotluses üksikasjalikult 
kirjeldama, kas ja milliseid meetmeid on 
sellise järelevalve tagamiseks kavandatud.
Rahvatervisega seotud õigustatud põhjustel 
peaks müügiloa omanik samuti kehtestama 
kõrgtehnoloogiliste ravimitega seotud 
riskidega tegelemiseks sobiva riskijuhtimise 
süsteemi.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab suurema ühtsuse olemasolevate farmaatsiaalaste 
õigusaktidega ning kõrgetasemelise ravimiohutuse järelevalve.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 77
PÕHJENDUS 21

(21) Teaduse kiire arengu tõttu kõnealuses 
valdkonnas peab kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid arendavatel ettevõtetel olema 
võimalus taotleda ametilt teaduslikke 
nõuandeid, sealhulgas ka nõuandeid 
müügiloa andmisele järgnevate tegevuste 
osas. Ergutusena toimimiseks peaks selliste 
teaduslike nõuannete eest küsitav tasu olema 

(21) Teaduse kiire arengu tõttu kõnealuses 
valdkonnas peab kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid arendavatel ettevõtetel olema 
võimalus taotleda ametilt teaduslikke 
nõuandeid, sealhulgas ka nõuandeid 
müügiloa andmisele järgnevate tegevuste 
osas. Ergutusena toimimiseks peaks selliste 
teaduslike nõuannete eest küsitav tasu olema 
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minimaalne. väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele minimaalne ning seda tuleks 
vähendada ka teistele taotlejatele.

Or. en

(endine muudatusettepanek 66, AM FdR 620607)

Selgitus

Käesoleva määrusega tahetakse toetada kõrgtehnoloogiliste ravimite väljatöötamist VKEde 
poolt. Selleks tuleb kehtestada VKEde teaduslikule nõustamisele spetsiaalne hinnaaland.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 78
PÕHJENDUS 22

(22) Ametil peab olema õigus anda 
teaduslikke soovitusi selle kohta, kas 
kõnealune rakkudel või kudedel põhinev 
toode vastab kõrgtehnoloogilisi ravimeid 
määratlevatele kriteeriumidele, et teaduse 
arenedes saaks võimalikult vara lahendada 
selliste muude valdkondadega nagu 
kosmeetikatooted ja meditsiiniseadmed 
tekkivaid piirpealseid juhtumeid. 

(22) Ametil peab olema õigus anda 
teaduslikke soovitusi selle kohta, kas 
kõnealune geenidel, rakkudel või kudedel 
põhinev toode vastab kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid määratlevatele kriteeriumidele, et 
teaduse arenedes saaks võimalikult vara 
lahendada selliste muude valdkondadega 
nagu kosmeetikatooted ja meditsiiniseadmed 
tekkivaid piirpealseid juhtumeid. 
Kõigtehnoloogiliste ravimeetodite komiteel 
peaks olema oluline roll sellise nõu 
andmisel.

Or. en

Selgitus

Tänu oma eriteadmistele kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas peaks kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee peaks aitama ettevõtjatel otsustada, kas mingi toode on 
kõrgtehnoloogiline ravim.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 79
PÕHJENDUS 27

(27) Käesoleva määruse rakendamiseks (27) Käesoleva määruse rakendamiseks 
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vajalikud meetmed tuleks võtta vastu 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused. Nimetatud otsuse artiklis 5a 
ette nähtud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetlust tuleks kohaldada käesoleva 
määruse II ja IV lisa ning direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa muudatusettepanekute 
vastuvõtmisel. Kuna need meetmed on 
hädavajalikud kogu reguleeriva raamistiku 
nõuetekohaseks toimimiseks, tuleks need 
vastu võtta kiiresti, üheksa kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Tootjad ei saa arenduskavasid välja töötada enne, kui tehnilised nõuded on avaldatud ning 
hea kliinilise tava direktiivi ja hea tootmistava direktiivi muudatused lõplikult välja töötatud. 
Seetõttu teeme ettepaneku anda komisjonile vajalike meetmete vastuvõtmiseks üheksakuuline 
tähtaeg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 80
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI B TEINE TAANE A (uus)

Mitteelujõulisi inim- või loomseid kudesid 
ja/või rakke sisaldavad või ainult nendest 
valmistatud koetehnoloogia tooted, mis ei 
sisalda elujõulisi rakke ega kudesid ja mis 
ei mõju peamiselt farmakoloogilise, 
immunoloogilise või metaboolse toime 
kaudu, jäetakse käesolevast määratlusest 
välja. 

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete direktiivid (MDD) moodustavad reguleeriva raamistiku, mille abil võib 
kontrollida ka seadmeid, mis sisaldavad koetehnoloogia tooteid või on neist valmistatud. Kui 
koetehnoloogia toode kuulub MDD artiklis 1 antud meditsiiniseadme määratluse alla (ja 
seega ei toimi peamiselt farmakoloogiliselt, immunoloogiliselt või metaboolselt), tuleks selle 
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suhtes kohaldada MDD-d, kuigi vajalikuks võivad osutuda ka spetsiaalsed lisanõuded.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D TEINE TAANE

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

– see sisaldab rakulist või koelist osa.

Or. en

(endine muudatusettepanek 63, AM FdR 620607)

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks ja kõrgtehnoloogiliste ravimite ohutuse parandamiseks peaks 
kombineeritud ravim kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse, kui ta sisaldab rakkude 
või kudede osi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 82
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a) kimäär:

– embrüo, millesse on viidud ükskõik 
millise inimesest erineva eluvormi rakk; või
– embrüo, mis koosneb enam kui ühe 
embrüo, loote või inimese rakkudest.

Or. en

(endine muudatusettepanek 18, selgitus muudetud, PR FdR 617323)

Selgitus

Mõiste lisatakse määruse artikli 3 c tõttu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 83
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a) kimäär:

– embrüo, millesse on viidud ükskõik 
millise inimesest erineva eluvormi rakk; või
– embrüo, mis koosneb enam kui ühe 
embrüo, loote või inimese rakkudest.

Or. en

(endine muudatusettepanek 18, selgitus muudetud, PR FdR 617323)

Selgitus

Mõiste lisatakse määruse artikli 3 c tõttu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 84
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D B (uus)

d b) ristand:

– inimesest erineva eluvormi spermaga 
viljastatud inimese munarakk;

– inimese spermaga viljastatud inimesest 
erineva eluvormi munarakk;

– inimese munarakk, millesse on viidud 
inimesest erineva eluvormi rakutuum;

– inimesest erineva eluvormi munarakk, 
millesse on viidud inimese rakutuum; või

– inimese või inimesest erineva eluvormi 
munarakk, mis muul moel sisaldab nii 
inimese kui ka inimesest erineva eluvormi 
haploidsete kromosoomide kogumeid.

Or. en
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(endine muudatusettepanek 19, selgitus muudetud, PR FdR 617323)

Selgitus

Mõiste lisatakse määruse artikli 3 c tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 85
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D B (uus)

d b) ristand:

– inimesest erineva eluvormi spermaga 
viljastatud inimese munarakk;

– inimese spermaga viljastatud inimesest 
erineva eluvormi munarakk;

– inimese munarakk, millesse on viidud 
inimesest erineva eluvormi rakutuum;

– inimesest erineva eluvormi munarakk, 
millesse on viidud inimese rakutuum; või

– inimese või inimesest erineva eluvormi 
munarakk, mis muul moel sisaldab nii 
inimese kui ka inimesest erineva eluvormi 
haploidsete kromosoomide kogumeid.

Or. en

(endine muudatusettepanek 19, selgitus muudetud, PR FdR 617323)

Selgitus

Mõiste lisatakse määruse artikli 3 c tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 86
ARTIKKEL 3

Kui kõrgtehnoloogilised ravimid sisaldavad 
inimkudesid ja -rakke, tuleb selliseid rakke 

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

või kudesid annetada, omandada ja testida 
direktiivis 2004/23/EÜ sätestatud korras, 
ilma et see piiraks käesolevas määruses 
sisalduvate spetsiifilisemate sätete 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide kohaselt peab inimrakkude ja -kudede annetamine, hankimine ja 
uurimine toimuma vastavalt kõrgetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, et tagada ühenduses 
tervisekaitse kõrge tase. Lisaks tuleb vältida inimese keha ja kehaosade kaubaks muutmist.
Seepärast on liikmesriigid käesoleva määruse kohaselt kohustatud rangelt tagama kudede või 
rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende hankimise mittetulunduslikul 
põhimõttel (uus artikkel 3 a).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 87
ARTIKKEL 3

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

Kui kõrgtehnoloogilised ravimid sisaldavad 
inimkudesid ja -rakke, tuleb selliseid rakke 
või kudesid annetada, omandada ja testida 
direktiivis 2004/23/EÜ sätestatud korras, 
ilma et see piiraks käesolevas määruses 
sisalduvate spetsiifilisemate sätete 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kehtivate õigusaktide kohaselt peab inimrakkude ja -kudede annetamine, hankimine ja 
uurimine toimuma vastavalt kõrgetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, et tagada ühenduses 
tervisekaitse kõrge tase. Lisaks tuleb vältida inimese keha ja kehaosade kaubaks muutmist.
Seepärast on liikmesriigid käesoleva määruse kohaselt kohustatud rangelt tagama kudede või 
rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende hankimise mittetulunduslikul 
põhimõttel (uus artikkel 3 a).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 88
ARTIKKEL 3 A (uus)
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Artikkel 3 a
Inimkeha kaubaks muutmise keeld
Kui kõrgtehnoloogiline ravim sisaldab 
inimrakke või -kudesid, viiakse kõik loa 
väljastamise menetluse etapid läbi 
kooskõlas inimese keha või kehaosade kui 
selliste kaubaks muutmise keelamise 
põhimõttega. Sel eesmärgil ja käesoleva 
määruse tähenduses tagavad liikmesriigid, 
et:
– inimkudede ja -rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning toimub 
annetaja vabal tahtel ilma tasuta, välja 
arvatud kulude katmine; ja
– rakke ja kudesid hangitakse 
mittetulunduslikul põhimõttel.

Or. en

(endine muudatusettepanek 20, PR FdR 617323)

Selgitus

Ei tohi lubada, et biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng kahjustaks põhiõiguste kaitset.
Need õigused, millest üks olulisemaid on õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo 
konventsiooni ja põhiõiguste hartaga. Vastavaid nõudeid saab jõustada üksnes juhul, kui neid 
loa väljastamise protsessi kõigil etappidel hoolikalt järgitakse. Seetõttu peab Euroopa 
Ravimiamet antud konkreetset kohustust täitma. Samal eesmärgil on ka liikmesriigid 
kohustatud tagama kudede või rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende 
hankimise mittetulunduslikul põhimõttel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 89
ARTIKKEL 3 A (uus)

Artikkel 3 a
Inimkeha kaubaks muutmise keeld
Kui kõrgtehnoloogiline ravim sisaldab 
inimrakke või -kudesid, viiakse kõik loa 
väljastamise menetluse etapid läbi 
kooskõlas inimese keha või kehaosade kui 
selliste kaubaks muutmise keelamise 
põhimõttega. Sel eesmärgil ja käesoleva 
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määruse tähenduses tagavad liikmesriigid, 
et:
– inimkudede ja -rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning toimub 
annetaja vabal tahtel ilma tasuta, välja 
arvatud kulude katmine; ja
– rakke ja kudesid hangitakse 
mittetulunduslikul põhimõttel.

Or. en

(endine muudatusettepanek 20, PR FdR 617323)

Selgitus

Ei tohi lubada, et biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng kahjustaks põhiõiguste kaitset.
Need õigused, millest üks olulisemaid on õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo 
konventsiooni ja põhiõiguste hartaga. Vastavaid nõudeid saab jõustada üksnes juhul, kui neid 
loa väljastamise protsessi kõigil etappidel hoolikalt järgitakse. Seetõttu peab Euroopa 
Ravimiamet antud konkreetset kohustust täitma. Samal eesmärgil on ka liikmesriigid 
kohustatud tagama kudede või rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende 
hankimise mittetulunduslikul põhimõttel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 90
ARTIKKEL 3 A (uus)

Artikkel 3 a
Inimkeha kaubaks muutmise keeld

Kui kõrgtehnoloogiline ravim sisaldab 
inimrakke või -kudesid, viiakse kõik loa 
väljastamise menetluse etapid läbi 
kooskõlas inimese keha või kehaosade kui 
selliste kaubaks muutmise keelamise 
põhimõttega. Sel eesmärgil ja käesoleva 
määruse tähenduses tagavad liikmesriigid, 
et:
– inimkudede ja -rakkude annetamine on 
vabatahtlik ja tasustamata ning toimub 
annetaja vabal tahtel ilma tasuta, välja 
arvatud kulude katmine; ja
– rakke ja kudesid hangitakse 
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mittetulunduslikul põhimõttel.

Or. en

(endine muudatusettepanek 20, PR FdR 617323)

Selgitus

Ei tohi lubada, et biotehnoloogia ja biomeditsiini kiire areng kahjustaks põhiõiguste kaitset.
Need õigused, millest üks olulisemaid on õigus isikupuutumatusele, on kehtestatud Oviedo 
konventsiooni ja põhiõiguste hartaga. Vastavaid nõudeid saab jõustada üksnes juhul, kui neid 
loa väljastamise protsessi kõigil etappidel hoolikalt järgitakse. Seetõttu peab Euroopa 
Ravimiamet antud konkreetset kohustust täitma. Samal eesmärgil on ka liikmesriigid 
kohustatud tagama kudede või rakkude vabatahtliku ja tasustamata annetamise ning nende 
hankimise mittetulunduslikul põhimõttel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 91
ARTIKKEL 3 B (uus)

Artikkel 3 b
Inimese algset geneetilist identiteeti 

muutvate toodete keelustamine
Lube ei väljastata inimese algset geneetilist 
identiteeti muutvate toodete jaoks, välja 
arvatud sugunäärmete vähi ravimiseks 
mõeldud tooted.

Or. en

(endine muudatusettepanek 65, AM FdR 620607)

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohiks käesoleva määruse kohaselt lube väljastada. Siiski tuleks 
lubada sugunäärmete vähki ravivate toodete turustamist Euroopas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 92
ARTIKKEL 3 B (uus)
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Artikkel 3 b
Inimese algset geneetilist identiteeti 

muutvate toodete keelustamine
Lube ei väljastata inimese algset geneetilist 
identiteeti muutvate toodete jaoks, välja 
arvatud sugunäärmete vähi ravimiseks 
mõeldud tooted.

Or. en

(endine muudatusettepanek 65, AM FdR 620607)

Selgitus

Oviedo konventsiooni artiklid 1 ja 13 ütlevad selgelt, et geneetilise identiteedi muutmine 
kahjustab inimväärikust. Toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt läbi viidud direktiivis 
2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt direktiivi 98/44/EÜ nõuetele 
seaduslikult patenditavad, ei tohiks käesoleva määruse kohaselt lube väljastada. Siiski tuleks 
lubada sugunäärmete vähki ravivate toodete turustamist Euroopas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 93
ARTIKKEL 3 C (uus)

Artikkel 3 c
Inimese ja looma ristanditest või 

kimääridest saadud toodete keelustamine
Inimese ja looma ristanditest või 
kimääridest saadud või inimese ja looma 
ristandite või kimääride rakke või kudesid 
sisaldavatele toodetele lube ei väljastata.
Käesolev säte ei välista looma keharakkude 
või kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti. 

Or. en

(endine muudatusettepanek 22, PR FdR 617323)

Selgitus

Nagu ELi põhiõiguste hartas rõhutatakse, tuleb austada vaimset ja füüsilist isikupuutumatust 
ning inimväärikust. Inimese ja looma ristandite või kimääride loomine rikub õigust 



PE 382.323v03-00 30/57 AM\645919ET.doc

ET

isikupuutumatusele ja alandab inimväärikust. Lisaks rõhutatakse direktiivis 98/44/EÜ 
biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta, et idurakkudest kimääride loomine ei ole 
patenditav. Seetõttu ei tohiks käesoleva määruse kohaselt sellistest kudedest või rakkudest 
toodetud või neid sisaldavatele toodetele lube väljastada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 94
ARTIKKEL 3 C (uus)

Artikkel 3 c
Inimese ja looma ristanditest või 

kimääridest saadud toodete keelustamine
Inimese ja looma ristanditest või 
kimääridest saadud või inimese ka looma 
ristandite või kimääride rakke või kudesid 
sisaldavatele toodetele lube ei väljastata. 
Käesolev säte ei välista looma keharakkude 
või kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
geneetilist identiteeti. 

Or. en

(endine muudatusettepanek 22, PR FdR 617323)

Selgitus

Nagu ELi põhiõiguste hartas rõhutatakse, tuleb austada vaimset ja füüsilist isikupuutumatust 
ning inimväärikust. Inimese ja looma ristandite või kimääride loomine rikub õigust 
isikupuutumatusele ja alandab inimväärikust. Lisaks rõhutatakse direktiivis 98/44/EÜ 
biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta, et idurakkudest kimääride loomine ei ole 
patenditav. Seetõttu ei tohiks käesoleva määruse kohaselt sellistest kudedest või rakkudest 
toodetud või neid sisaldavatele ravimitele lube väljastada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

1. Direktiivi 2001/20/EÜ artikli 6 lõikes 7, 
artikli 9 lõigetes 4 ja 6 geeniteraapiaravimite 
ja somaatilise raku teraapia ravimite kohta 
sätestatud nõudeid kohaldatakse ka

1. Direktiivi 2001/20/EÜ artikli 6 lõikes 7, 
artikli 9 lõigetes 4 ja 6 geeniteraapiaravimite 
ja somaatilise raku teraapia ravimite kohta 
sätestatud nõudeid ei kohaldata
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koetehnoloogia toodete suhtes. koetehnoloogia toodete suhtes.

Or. en

Selgitus

Geeniteraapiaravimite ja somaatilise raku teraapia ravimite suhtes kehtiv 180-päevane 
pikendatud läbivaatamisperiood (nagu kliiniliste katsete direktiivis nõutud) ei tohiks kehtida 
koetehnoloogia toodete suhtes. Mõnede kõnealuste toodete suhtes kohaldatakse kehtiva 
meditsiiniseadmete direktiivi alusel palju lihtsamaid ja kiiremaid menetlusi, mis on täiesti 
asjakohased. Peale selle näitavad USAs kehtivad (ja toimivad) õigusaktid, et 30-päevane 
periood on nende toodete jaoks piisav ja miski ei viita selle perioodi ebapiisavusele. Seetõttu 
tehakse ettepanek allutada koetehnoloogia tooted samale korrale, mis kehtib inimtervishoius 
kasutatavate ravimite suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 4 LÕIGE 3

3. Komisjon koostab üksikasjalikud 
erisuunised kõrgtehnoloogilistele ravimite 
heade kliiniliste tavade kohta.

3. Komisjon koostab üksikasjalikud 
erisuunised kliinilistele uuringutele loa 
andmise menetluste ja kõrgtehnoloogiliste
ravimite ning eelkõige koetehnoloogia 
toodete heade kliiniliste tavade kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tunnistatakse, et eelkõige on vaja suunised välja töötada 
koetehnoloogia toodete jaoks, mille kohta hetkel ei eksisteeri õigusakte ega järelikult ka 
suuniseid, need tuleb koostada mitte ainult hea kliinilise tava kohta, vaid ka seoses 
kliinilistele uuringutele loa andmisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 4 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Seoses käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 
nimetatud sätetega esitatakse komisjoni iga 
ettepanek, sealhulgas võimalikud 
muudatusettepanekud, arvamuse saamiseks 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
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komiteele. Kõik arvamused avalikustatakse 
esimesel võimalusel.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 66, AM FdR 620607)

Selgitus

Vajadus kohandada tekstid teaduse arenguga ilma nende süstemaatilise vastuvõtmiseta 
Euroopa Parlamendis ei tohi viia selleni, et patsiendi huvid jäetakse arvestamata. Kliinilisi 
katseid ja kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmist reguleerivate eeskirjade muutmist vastavalt 
käesolevas määruse ettepanekus sätestatule võib ette näha vaid äärmise läbipaistvuse korral. 
Seepärast tuleks määruses väga selgelt sätestada, et komisjon peab põhjendama kõiki 
kohandusi ja otsustamisprotsessi ning et kõrgtehnoloogiliste ravimite komiteed tuleb 
süstemaatiliselt kaasata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 98
ARTIKKEL 5

Komisjon annab välja kõrgtehnoloogiliste 
ravimite heade tootmistavade põhimõtetega 
kooskõlas olevad üksikasjalikud 
erisuunised.

Komisjon võtab artikli 26 lõikes 2 
sätestatud menetluse kohaselt vastu 
meetmed, mis sisaldavad põhimõtteid ja 
erisuuniseid koetehnoloogia toodete heade 
tootmistavade kohta. Nende põhimõtete ja 
suuniste koostamisel konsulteerib komisjon 
reguleeritud tööstuse esindajate ja teiste 
asjatundjatega ning võtab vajadusel arvesse 
direktiivide 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ 
raames kohaldatavate kvaliteedisüsteemide 
põhimõtteid ja asjaomaseid Euroopa ja 
rahvusvahelisi norme ja standardeid, mida 
nende direktiivide raames kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad direktiiviga 2003/94/EÜ kehtestatud hea tootmistava põhimõtted ei pruugi olla 
täielikult asjakohased kõrgtehnoloogiliste ravimite puhul. Vaja oleks uut, eelkõige 
kõrgtehnoloogilistele ravimitele keskenduvat hea tootmistava põhimõtete direktiivi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 99
ARTIKKEL 5

Komisjon annab välja kõrgtehnoloogiliste 
ravimite heade tootmistavade põhimõtetega 
kooskõlas olevad üksikasjalikud
erisuunised.

Komisjon koostab kõrgtehnoloogiliste 
ravimite heade tootmistavade põhimõtetega 
kooskõlas olevad erisuunised, mis 
avaldatakse esimesel võimalusel ameti 
kodulehel.

Or. fr

Selgitus

Näib hädavajalik, et suunised avaldataks ja neid levitataks ameti kodulehe kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 100
ARTIKLI 6 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Koetehnoloogia toodet, mis kuulub 
direktiivi 90/385/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punktis a või direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punktis a antud meditsiiniseadme 
määratluse alla ja ei toimi peamiselt 
farmakoloogiliselt, immunoloogiliselt või 
metaboolselt, ei loeta ravimiks direktiivi 
2001/83/EÜ tähenduses ja loetakse 
meditsiiniseadmeks, mis kuulub vastavalt 
direktiivi 90/385/EMÜ või direktiivi 
93/42/EMÜ kohaldamisalasse, olenemata 
nimetatud direktiivide muudest sätetest.

Or. en

Selgitus

Tooteid, mis toimivad peamiselt füüsiliselt, loetakse seadmeteks, tooteid, mis toimivad 
farmakoloogiliselt, immunoloogiliselt või metaboolselt, loetakse ravimiteks. Samuti 
kohaldatakse direktiivis 2004/23/EÜ sätestatud inimkudede ja rakkude kvaliteedi- ning 
ohutusnõudeid. Koetehnoloogia tooteid, mis ei toimi peamiselt farmakoloogiliselt, 
immunoloogiliselt või metaboolselt, tuleks seetõttu lugeda seadmeteks ja mitte ravimiteks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 101
ARTIKKEL 7

Koetehnoloogia toodete erinõuded Seadmeid sisaldavate kõrgtehnoloogiliste 
ravimite erinõuded

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 6 
lõikes 1 kehtestatud nõuetele peavad 
koetehnoloogia toodete müügiloa taotlused 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisa kohaselt 
sisaldama toote füüsikaliste omaduste ja 
toime kirjeldust ning tootearendusmeetodite 
kirjeldust.

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 6 
lõikes 1 kehtestatud nõuetele peavad 
meditsiiniseadmeid, biomaterjale, 
kromosoomide toeseid või põhiaineid 
sisaldavate kõrgtehnoloogiliste ravimite 
müügiloa taotlused direktiivi 2001/83/EÜ I 
lisa või asjakohaste õigusnõuete kohaselt 
sisaldama toote füüsikaliste omaduste ja 
toime kirjeldust ning tootearendusmeetodite 
kirjeldust.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2001/83/EÜ I lisa (mis käsitleb ravimeid) ei sisalda mingeid nõudeid 
meditsiiniseadmete kohta; seetõttu tuleks vajadusel kohaldada teisi õigusnõudeid, et kaasata 
meditsiiniseadme osa füüsikaliste omaduste ja toime kirjeldust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 102
ARTIKLI 8 ESIMENE A LÕIK (uus)

Komisjoni iga muudatusettepanek 
edastatakse kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komiteele tema arvamuse 
saamiseks. Kõik arvamused avalikustatakse 
esimesel võimalusel.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 68, AM FdR 620607)

Selgitus

Vajadus kohandada tekstid teaduse ja tehnika arenguga ilma nende süstemaatilise 
vastuvõtmiseta Euroopa Parlamendis ei tohi viia selleni, et patsiendi huvid jäetakse 
arvestamata. Kliinilisi katseid ja koetehnoloogia toodete tootmist reguleerivate eeskirjade 
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muutmist vastavalt käesolevas määruse ettepanekus sätestatule võib ette näha vaid siis, kui 
tagatakse äärmine läbipaistvus. Seepärast tuleks määruses väga selgelt sätestada, et komisjon 
peab põhjendama kõiki kohandusi ja otsustamisprotsessi ning et kõrgtehnoloogiliste ravimite 
komiteed tuleb süstemaatiliselt kaasata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 103
ARTIKLI 9 LÕIGE 3

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

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee koostab teadusliku arvamuse 
projekti, mis edastatakse inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alalisele komiteele ja 
mille viimane võtab aluseks oma arvamuse 
kujundamisel.

Or. en

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks olema ekspertide kogu, mis on suuteline 
pakkuma teaduslikke eriteadmisi, mis võiksid olla inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee lõpliku otsuse aluseks. Seetõttu tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee vastutust suurendada. Et tagada vajalikku eriteadmiste taset, on oluline kaasata 
liikmete hulka eksperte, kellel on kogemusi meditsiiniseadmete hindamisel, kuna paljudel 
kõnealustel toodetel on meditsiiniseadmetega ühiseid jooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 104
ARTIKLI 9 LÕIGE 3

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

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee poolt lõike 1 alusel antud nõuanne 
edastatakse inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalise komitee esimehele 
õigeaegselt, et oleks võimalik tagada 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 6 lõikes 3 
sätestatud tähtajast kinnipidamine. Kui 
taotleja kõrgtehnoloogiliste rsvimeetodite 
komitee nõuandega ei nõustu, võib ta 15 
päeva jooksul pärast nõuande saamist 
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esitada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite komiteele kirjalikke 
tähelepanekuid. Kui taotleja seda oma 
kirjalikes tähelepanekutes palub, kuulab 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
komitee teda enne oma arvamuse esitamist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 9 lõikele 2, kus müügiloa taotlejale antakse 
võimalus taotleda inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise komitee arvamuse 
läbivaatamist, teatades ametile kirjalikult oma kavatsusest, saab taotleja, kellele 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee oma arvamuse edastab, ühtlasi võimaluse 
edasikaebamiseks, et tagada ameti sisemine järjepidevus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 105
ARTIKLI 9 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Kui taotlus puudutab koetehnoloogia 
toodet, avaldab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee oma 
arvamuse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 14 lõikes 9 sätestatud 150-päevase 
ajavahemiku jooksul. Ühtlasi võtab 
komisjon määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 
87 lõikes 2 viidatud menetluse kohaselt 
vastu asjakohased sätted koetehnoloogia 
ravimite jaoks välja antud müügilubade 
tingimuste muudatuste läbivaatamise 
kohta, võttes vajadusel arvesse taoliste 
toodete ja muude ravimite vahelisi 
erinevusi, mis võivad õigustada lihtsustatud 
või kiirendatud menetluse rakendamist.

Or. en

Selgitus

Arvestades koetehnoloogia toodete kiire arengu ja lühikese elueaga, annab käesolev 
muudatusettepanek võimaluse esialgseid müügiloa taotlusi kiirendatud korras läbi vaadata 
(inimtervishoius kasutatavate ravimite alalisele komiteele jääb taotluse läbivaatamiseks 150 
päeva 210 päeva asemel, mis on ette nähtud tavaliste ravimite puhul) ja nõuab komisjoni 
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direktiivi vastuvõtmist, kus võetaks arvesse koetehnoloogia toodete eriomadusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 106
ARTIKLI 10 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise 
ravimi müügiloa taotlusele tuleb lisada 
tõendid artiklis 6 viidatud olulistele 
nõuetele vastavuse kohta.

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 6 kohaselt peab meditsiiniseade, mis moodustab osa 
kõrgtehnoloogilisest ravimist, vastama asjakohastele olulistele nõuetele. Müügiloa taotlusele 
tuleks lisada tõendid neile nõuetele vastavuse kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese, John Bowis

Muudatusettepanek 107
ARTIKLI 10 LÕIGE 2

2. Kui teavitatud asutus on vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ või direktiivile 
90/385/EMÜ andnud hinnangu 
kombineeritud ravimi koostisesse kuuluva
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme kohta, võtab amet
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

2. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi 
turustamisloa taotluse juurde võivad
vastavalt direktiivile 93/42/EMÜ või 
direktiivile 90/385/EMÜ kuuluda teavitatud 
asutuse hinnangu tulemused 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme osa kohta. Amet võtab 
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi kõnealuse ravimi hindamisel 
arvesse.

Kui taotluse juurde nimetatud tulemusi ei 
kuulu, palub amet seadme osa direktiivi 
93/42/EMÜ I lisale või direktiivile 
90/385/EMÜ vastavuse kohta arvamust 
taotlejaga seoses kindlaksmääratud 
teavitatud asutuselt.

Or. en
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Selgitus

Ravimiameti ja teavitatud asutuste eriteadmisi meditsiiniseadmete kohta tuleb asjakohaselt 
ära kasutada, vältides samas liialdusi ja/või kattumisi. Rollide ja kohustuste selge 
määratlemine vähendab ka asjatuid viivitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 108
ARTIKLI 10 LÕIGE 2

2. Kui teavitatud asutus on vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ või direktiivile 
90/385/EMÜ andnud hinnangu 
kombineeritud ravimi koostisesse kuuluva 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme kohta, võtab amet
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

2. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi 
turustamisloa taotluse juurde kuuluvad 
võimaluse korral vastavalt direktiivile 
93/42/EMÜ või direktiivile 90/385/EMÜ
teavitatud asutuse hinnangu tulemused 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme osa kohta. Amet võtab 
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi kõnealuse ravimi hindamisel 
arvesse. 

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et taotlejal on õigus vastavalt meditsiiniseadmeid käsitlevatele õigusaktidele 
lasta teavitatud asutusel kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi seadmeosa hinnata ja 
sertifitseerida. Sellisel juhul peaks amet seda hinnangut tervikliku kombineeritud toote 
hindamisel arvesse võtma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 109
ARTIKLI 10 LÕIGE 2

2. Kui teavitatud asutus on vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ või direktiivile 
90/385/EMÜ andnud hinnangu 
kombineeritud ravimi koostisesse kuuluva 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme kohta, võtab amet
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse 
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

2. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi 
turustamisloa taotluse juurde võivad
vastavalt direktiivile 93/42/EMÜ või 
direktiivile 90/385/EMÜ kuuluda taotlejaga 
seoses kindlaksmääratud teavitatud asutuse 
hinnangu tulemused meditsiiniseadme või 
aktiivse siirdatava meditsiiniseadme osa
kohta. Amet võtab teavitatud asutuse poolt 
tehtud hindamise tulemusi kõnealuse 
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ravimi hindamisel arvesse.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et taotlejal on õigus lasta temaga seoses kindlaksmääratud teavitatud 
asutusel kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi seadmeosa hinnata ja sertifitseerida, et 
tagada kõnealuse ravimi puhul paindlikum hindamismenetlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 110
ARTIKLI 14 LÕIGE 2

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

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

Or. en

(endine muudatusettepanek 74, AM FdR 620607)

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 111
ARTIKLI 15 PEALKIRI

Müügiloa andmise järgne riskijuhtimine Müügiloa andmise järgne tõhususe ja 
kõrvaltoimete järelevalve ja riskijuhtimine

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb muudatusettepanekust 27 (artikli 15 lõige 1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 112
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

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

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 8 
lõikest 1 kohaldatakse VKEdele ja 
uuenduslikele ettevõtetele, vastavalt 
kriteeriumidele, mis on määratletud ELi 
22. novembri 2006. aasta riigiabi 
raamistikus teadus- ja arendustegevuseks 
ning innovatsiooniks, 90%-list ja teistele 
taotlejatele 65%-list vähendamist ametile 
makstava tasu suhtes mis tahes lõikes 1 ja 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 1 
punktis n osutatud nõuande puhul seoses 
kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärgiks on ergutada ja toetada kõrgtehnoloogiliste ravimite 
väljatöötamist ettevõtetes, mille eriiseloomu tuleb tunnustada. Erand on mõeldud eelkõige 
nende ettevõtete toetamiseks, mis ei vasta komisjoni soovituses 2003/361/EÜ toodud VKE 
määratlusele, kuid mis samuti vajavad toetust, eriti seetõttu, et suurte investeeringute tõttu 
teadus- ja arendustegevusse ületavad nad maksimaalset aastakäivet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 113
ARTIKKEL 19 A (uus)

Artikkel 19 a
Väikeste ja keskmise suurusega 

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

2. Sama kehtib ettevõtete puhul, milles 
teiste ettevõtete osalus on kuni 50 %, kui 
need ettevõtted investeerivad üle 15 % oma 
aastakäibest teadus- ja arendustegevusse.

Or. en

(endine muudatusettepanek 83, AM FdR 620607)

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 114
ARTIKKEL 19 B (uus)

Artikkel 19 b
Müügiloa tasu vähendamine

1. Müügiloa taotluse teenustasu 
vähendatakse 50% võrra, kui taotleja 
suudab tõestada, et ühendusel on 
kõrgtehnoloogilise ravimi suhtes eriline 
avalik huvi või kui sellise toote müügist 
loodetav investeeringutulu on väike.
2. Lõiget 1 kohaldatakse ka ameti müügiloa 
andmise järgse tegevuse eest võetavate 
tasude suhtes esimesel aastal pärast 
ravimile müügiloa andmist. 
3. Lõiget 1 kohaldatakse ameti müügiloa 
andmise järgse tegevuse suhtes tähtajatult 
ka väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete puhul või nende ettevõtete puhul, 
kus töötab üle 500 inimese ja mille käive ei 
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ületa 100 miljonit eurot või mille 
bilansimaht ei ületa 70 miljonit eurot.
4. Ettevõtte puhul, milles teiste ettevõtete 
osalus on kuni 50% ja mis investeerib üle 
15% oma aastakäibest teadus- ja 
arendustegevusse, kohaldatakse samuti 
lõiget 1 müügiloa andmise järgse tegevuse 
eest võetava tasu suhtes tähtajatult.

Or. en

(endine muudatusettepanek 84, AM FdR 620607)

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 115
ARTIKKEL 19 A (uus)

Artikkel 19 a
Tehniline toetus

Seoses käesoleva määruse kohaldamisega 
annavad liikmesriigid taotlejatele ja 
müügiloa omanikele spetsiifilist tehnilist 
toetust. Toetus tehakse kättesaadavaks 
pädevate riigiasutuste kaudu ning 
seejuures keskendutakse eelkõige 
järgmisele: 

– niisuguste ettevõtete toetamine, mis ei 
vasta komisjoni soovituses 2003/361/EÜ 
esitatud VKEde kriteeriumidele, kuid mis 
vajavad sarnast toetust, nt kui neid ei loeta 
VKEdeks, kuna nad ei vasta sõltumatuse 
kriteeriumile või ületavad maksimaalse 
aastakäibe suurte investeeringute tõttu 
teadus- ja arendustegevusse, ning



AM\645919ET.doc 43/57 PE 382.323v03-00

ET

– konkreetsete haiglate või muude 
väikesemastaabiliste asutuste, nt ülikoolide 
osakondade toetamine, mis ei vasta 
direktiivi 2001/83 artikli 3 lõike 7 
tingimustele. Toetust antakse tingimusel, et 
kõrgtehnoloogilisi ravimeid valmistatakse 
ja kasutatakse spetsialiseerunud arsti 
tehnilisel vastutusel ja vastavalt 
konkreetsele patsiendile väljastatud 
arstiretseptile. 

Or. en

(endine muudatusettepanek 82, AM FdR 620607)

Selgitus

Erandid direktiivi reguleerimisalast on võimalikult piiratud, et võimaldada kõigil Euroopa 
patsientidel uutest ravimitest kiiresti kasu saada. Seoses selle väga uuendusliku sektori 
eriiseloomuga antakse aga võimalike taotlejate rühmadele eritoetust. Seda on kõige parem 
saavutada riigi tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 116
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

(c a) neli komisjoni poolt avaliku 
osalemiskutse põhjal määratud liiget ja neli 
asendusliiget, kes on asjatundjad 
meditsiiniseadmete valdkonnas, mis 
sisaldavad koetehnoloogia tooteid, 
koosnevad neist või mida kasutatakse koos 
nendega.

Or. en

(endine muudatusettepanek 88, AM FdR 620607, muudetud)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks olema ekspertide kogu, mis on suuteline 
pakkuma teaduslikke eriteadmisi, mis võiksid olla inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee lõpliku otsuse aluseks. Seetõttu tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee vastutust suurendada. Et tagada vajalikku eriteadmiste taset, on oluline kaasata 
liikmete hulka eksperte, kellel on kogemusi meditsiiniseadmete hindamisel, kuna paljudel 
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kõnealustel toodetel on meditsiiniseadmetega ühiseid jooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 117
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

(c a) üks ameti ravimiohutuse järelevalve 
töörühma liige.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 89, AM FdR 620607)

Selgitus

Tagamaks, et kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee pöörab erilist tähelepanu 
kõrgtehnoloogiliste ravimite olemusest tulenevate ebasoovitavate mõjude arvessevõtmisele, 
peaks kõnealusesse komiteesse kuuluma üks EMEA ravimiohutuse järelevalve töörühma liige.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 118
ARTIKLI 21 LÕIGE 2

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

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

Vähemalt kahel kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee liikmel ja kahel 
asendusliikmel on teaduslikud eriteadmised 
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meditsiiniseadmete vallas.

Or. en

Selgitus

Lõikes 1 lisatud kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee asendusliikmed peavad vastama 
komitee liikmetega võrdsetele nõuetele teadusliku kvalifikatsiooni või kõrgtehnoloogiliste 
ravimite vallas omandatud kogemuste osas. Et tagada vajalikku eriteadmiste taset, on oluline 
kaasata liikmete hulka eksperte, kellel on kogemusi meditsiiniseadmete hindamisel, kuna 
paljudel kõnealustel toodetel on meditsiiniseadmetega ühiseid jooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 119
ARTIKLI 21 LÕIGE 5

5. Amet avalikustab liikmete nimed ja 
teadusliku kvalifikatsiooni.

5. Liikmete nimed ja teaduslik 
kvalifikatsioon avaldatakse esimesel 
võimalusel ameti kodulehel.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 92, AM FdR 620607)

Selgitus

Komitee liikmeid puudutava teabe avaldamine ja levitamine ameti kodulehe kaudu näib 
hädavajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 120
ARTIKKEL 22

6. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee liikmed ja selle eksperdid töötavad 
avalikkuse huvides ning sõltumatult. Neil ei 
tohi olla farmaatsia, meditsiiniseadmete või 
biotehnoloogia sektoriga seotud rahalisi või 
muid huvisid, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust.

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
63 sätestatud nõuetele ei tohi 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee
liikmetel ega asendusliikmetel olla mingeid 
biotehnoloogia ega meditsiiniseadmete 
sektoriga seotud rahalisi või muid huvisid,
mis võiksid mõjutada nende erapooletust. 
Kõik nende sektoritega seotud kaudsed 
huvid kantakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
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artikli 63 lõikes 2 osutatud registrisse. 

7. Kõik farmaatsia, meditsiiniseadmete või 
biotehnoloogia sektoriga seotud kaudsed 
huvid kantakse määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 63 lõikes 2 osutatud registrisse. 

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et uue kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee suhtes kehtib samasugune 
läbipaistvuse tase nagu EMEA olemasolevate komiteede suhtes (vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklile 63). Samuti tuleks selgitada, et biotehnoloogia või meditsiiniseadmete 
sektoriga seotud huvid on keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 121
ARTIKLI 23 PUNKT A

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

(a) sõnastada kõrgtehnoloogiliste ravimite 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe kohta 
arvamuse projekt, mis edastatakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisele komiteele;

Or. en

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks olema ekspertide kogu, mis on suuteline 
pakkuma teaduslikke eriteadmisi, mis võiksid olla inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee lõpliku otsuse aluseks. Seetõttu tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee vastutust suurendada. Et tagada vajalikku eriteadmiste taset, on oluline kaasata 
liikmete hulka eksperte, kellel on kogemusi meditsiiniseadmete hindamisel, kuna paljudel 
kõnealustel toodetel on meditsiiniseadmetega ühiseid jooni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 24 LÕIGE 1 A (uus)
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Iga komisjoni esitatud muudatusettepanek 
saadetakse kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komiteele, kes esitab selle 
kohta oma arvamuse. Kõik arvamused 
avalikustatakse esimesel võimalusel.

Or. fr

(endine muudatusettepanek 96, AM FdR 620607)

Selgitus

Vajadus kohandada tekstid teaduse ja tehnika arenguga ilma nende süstemaatilise 
vastuvõtmiseta Euroopa Parlamendis ei tohi viia selleni, et patsiendi huvid jäetakse 
arvestamata. Kliinilisi katseid ja kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmist reguleerivate 
eeskirjade muutmist vastavalt käesolevas määruse ettepanekus sätestatule võib ette näha vaid 
äärmise läbipaistvuse korral. Seepärast tuleks määruses väga selgelt sätestada, et komisjon 
peab põhjendama kõiki kohandusi ja otsustamisprotsessi ning et kõrgtehnoloogiliste ravimite 
komiteed tuleb süstemaatiliselt kaasata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 123
ARTIKLI 25 LÕIGE 1 A (uus)

Aruandes hindab komisjon tehnika arengu 
mõju käesoleva määruse kohaldamisele.
Ühtlasi teeb ta vajaduse korral 
õigusloomega seotud ettepaneku selle 
reguleerimisala läbivaatamiseks ja uute 
ravimeetodite lisamiseks, mis vastavad 
ravimi määratlusele, kuid ei ole seotud 
geeniteraapia, rakuteraapia ega 
koetehnoloogiaga.

Or. en

(endine muudatusettepanek 98, AM FdR 620607, muudetud)

Selgitus

Teaduse edusammud võivad teha võimalikuks uued täiendavad ravimeetodid, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka. Patsientide huvides oleks nende 
meetodite kaasamine tulevikus, et muuta tulemuseks olevad tooted Euroopas lubatavaks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 124
ARTIKLI 25 LÕIGE 1 A (uus)

Aruandes hindab komisjon tehnika arengu 
mõju käesoleva määruse kohaldamisele. 
Ühtlasi teeb ta vajaduse korral 
õigusloomega seotud ettepaneku uute 
ravimeetodite lisamiseks, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega 
koetehnoloogia hulka. 

Or. en

(endine muudatusettepanek 98, AM FdR 620607, muudetud)

Selgitus

Teaduse edusammud võivad teha võimalikuks uued täiendavad ravimeetodid, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka. Patsientide huvides oleks nende 
meetodite kaasamine tulevikus, et muuta tulemuseks olevad tooted Euroopas lubatavaks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alojz Peterle

Muudatusettepanek 125
ARTIKLI 27 PUNKT 2 Lisa punkt 1 a (määrus (EÜ) nr 726/2004)

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

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

- ravimid, mis muudavad inimese algset 
geneetilist identiteeti;

- ravimid, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad 
inimese ja looma ristandite või kimääride 
rakke või kudesid.

See ei tohiks välistada looma keharakkude 
või kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti (nt 
ksenotransplantatsioon).
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Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt 
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Lisaks rõhutatakse direktiivis 98/44/EÜ, et idurakkudest kimääride loomine ei ole patenditav. 
Seetõttu ei tohiks sellistest kudedest või rakkudest toodetud või neid sisaldavatele ravimitele 
ühenduse lube väljastada. Kõrvaldades need määruse 726/2004 lisast, välistame võimaluse, 
et neile toodetele antakse Euroopa müügiluba. Neile toodetele võib väljastada üksnes riikliku 
müügiloa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 126
ARTIKLI 27 PUNKT 2 Lisa punkt 1 a (määrus (EÜ) nr 726/2004)

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

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

- ravimid, mis muudavad inimese algset 
geneetilist identiteeti;

- ravimid, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad 
inimese ja looma ristandite või kimääride 
rakke või kudesid.

See ei tohiks välistada looma keharakkude 
või kudede raviotstarbelist siirdamist 
inimorganismi, kui see ei muuda inimese 
algset geneetilist identiteeti (nt 
ksenotransplantatsioon).

Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt 
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Lisaks rõhutatakse direktiivis 98/44/EÜ, et idurakkudest kimääride loomine ei ole patenditav. 
Seetõttu ei tohiks sellistest kudedest või rakkudest toodetud või neid sisaldavatele ravimitele 
ühenduse lube väljastada. Kõrvaldades need määruse 726/2004 lisast, välistame võimaluse, 
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et neile toodetele antakse Euroopa müügiluba. Neile toodetele võib väljastada üksnes riikliku 
müügiloa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 127
ARTIKLI 27 PUNKT 2 Lisa punkt 1 a (määrus (EÜ) nr 726/2004)

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

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

Or. en

(endine muudatusettepanek 102, AM FdR 620607)

Selgitus

Et muuta turule sisenemine lihtsamaks paljude väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks, kes soovivad oma toodet turustada vaid ühes liikmesriigis, tuleks võimaldada
siseriikliku tasandi müügiloa andmist ühes riigis turustatavatele toodetele. Siseriikliku 
müügiloa kehtivust tuleks piirata viie aastaga. Pärast viie aasta möödumist võib müügiluba 
uuendada tsentraliseeritud menetluse kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 128
ARTIKLI 28 PUNKT 1 Artikli 3 lõige 7 (direktiiv 2001/83/EÜ) 

7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 

7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
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ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglas vastavalt konkreetsele 
patsiendile väljastatud arstiretseptile.

ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglatingimustes mittetulunduslikul 
eesmärgil vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile.
Haiglatingimusteks loetakse riiklikku 
haiglate ja nendega seotud keskuste võrku 
riikliku tervishoiusüsteemi raames.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta käesoleva määruse reguleerimisalast välja kõrgtehnoloogilised 
ravimid, mida valmistatakse ja kasutatakse haiglatingimustes. See võimaldaks näiteks luua 
riikliku tervishoiusüsteemi raames raku- ja koetehnoloogiateraapia riiklikke 
pädevusvõrgustikke. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 129
ARTIKLI 28 PUNKT 1 Artikli 3 lõige 7 (direktiiv 2001/83/EÜ) 

7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile.

7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglas või riigihaiglate võrgustikus 
vastavalt konkreetsele patsiendile väljastatud 
arstiretseptile või mittetulunduslike 
kliiniliste teadusuuringute raames.

Or. en

(endine muudatusettepanek 107, AM FdR 620607)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 130
ARTIKLI 28 PUNKT 2 Artikli 4 lõige 5 (direktiiv 2001/83/EÜ) 

5. Käesoleva direktiivi ega ühegi käesolevas 
direktiivis viidatud määrusega ei takistata 
riikide õigusaktide kohaldamist, millega 

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

kohaldamist, millega keelustatakse või 
piiratakse mis tahes konkreetset tüüpi 
inimraku või loomse raku kasutamist või 
sellistel rakkudel põhinevate ravimite 
müüki, tarnimist või kasutamist 
põhjendustel, mida ei ole ühenduse 
ülalmainitud õigusaktides käsitletud. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
asjaomastest riikide õigusaktidest. Komisjon 
teeb selle teabe registri kujul avalikult 
kättesaadavaks. 

Or. en

(endine muudatusettepanek 109, AM FdR 620607, muudetud)

Selgitus

Komisjoni ettepanek tekitab tõsiseid probleeme seoses vastavusega õiguslikule alusele 
(asutamislepingu artikkel 95). Põhjus seisneb selles, et artikli 28 lõike 5 praegune sõnastus 
annab liiga ulatuslikud võimalused teatavate kõrgtehnoloogiliste ravimite vaba liikumise 
piiramiseks. Artiklil 95 põhinevate õigusaktide eesmärgiks on täiustada siseturu loomise ja 
toimimise tingimusi. Komisjoni ettepanek ei hõlma ega ühtlusta seisukohti, mis puudutavad 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega seotud avaliku moraali ning avaliku korra küsimusi ega 
tohikski kindlasti seda teha. Kuid praegune sõnastus võimaldab piiranguid, mis ei ole seotud 
üksnes nimetatud kõrvaliste aspektidega ja seda peaks seetõttu parlamendi õigusteenistuse 
ettepanekute kohaselt muutma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 131
ARTIKLI 28 PUNKT 2 Artikli 4 lõige 5 (direktiiv 2001/83/EÜ) 

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

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

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek järgib sama loogikat, mida parlamendi õigusteenistus soovitab 
seoses komisjoni ettepanekuga leitud õiguslike probleemide puhul. Ühtlasi on see 
lähenemisviis kooskõlas õiguskomisjoni lähenemisviisiga seoses artikliga 1 A (uus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alojz Peterle

Muudatusettepanek 132
ARTIKLI 28 PUNKT 3 A (uus) Artikkel 39 (direktiiv 2001/83/EÜ)

3a) Artikkel 39 asendatakse järgmisega:

„Artiklites 27–34 viidatud sätteid ei 
kohaldata artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
homöopaatiliste ravimite ega järgmiste 
toodete puhul:
- ravimid, mis muudavad inimese algset 
geneetilist identiteeti;
- ravimid, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad 
inimese ja looma ristandite või kimääride 
rakke või kudesid.”

Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt 
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Riikliku müügiloa andmise üle võivad otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad 
alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse 
tunnustamise nõudele. Sama kehtib ravimite kohta, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad inimese ja looma ristandite või kimääride rakke 
või kudesid, kuna direktiivis 98/44/EÜ rõhutatakse, et idurakkudest kimääride loomine ei ole 
patenditav. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 133
ARTIKLI 28 PUNKT 3 A (uus) Artikkel 39 (direktiiv 2001/83/EÜ)
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3a) Artikkel 39 asendatakse järgmisega:

Artiklites 27–34 viidatud sätteid ei 
kohaldata artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
homöopaatiliste ravimite ega järgmiste 
toodete puhul:

- ravimid, mis muudavad inimese algset 
geneetilist identiteeti;

- ravimid, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad 
inimese ja looma ristandite või kimääride 
rakke või kudesid.

Or. en

Selgitus

Inimese algset geneetilist identiteeti muutvatele toodetele, mille puhul ei ole korrakohaselt 
läbi viidud direktiivis 2001/20/EÜ nõutavaid kliinilisi uuringuid ja mis ei ole vastavalt 
direktiivi 98/44/EÜ nõuetele seaduslikult patenditavad, ei tohiks ühenduse lube väljastada. 
Riikliku müügiloa andmise üle võivad otsustada üksnes liikmesriigid. Seetõttu ei peaks nad 
alluma direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud riiklike lubade liikmesriikide vahelise vastastikuse 
tunnustamise nõudele. Sama kehtib ravimite kohta, mis on saadud inimese ja looma 
ristanditest või kimääridest või sisaldavad inimese ja looma ristandite või kimääride rakke 
või kudesid, kuna direktiivis 98/44/EÜ rõhutatakse, et idurakkudest kimääride loomine ei ole 
patenditav. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 134
ARTIKKEL 28 A (uus)

Artikkel 28 a
Tootmine kliiniliste katsete jaoks

Komisjon määratleb vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 nimetatud 
menetlusele konkreetsed tootmisnõuded 
uuritavate ravimite jaoks, mida 
kohaldatakse kõrgtehnoloogiliste ravimite 
tootmisel kliiniliste katsete tarvis, mis 
viiakse läbi samas haiglas, kus toimus 
tootmine.
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Or. en

(endine muudatusettepanek 111, AM FdR 620607, muudetud)

Selgitus

Määruses ei ole ette nähtud ühtki erisätet kliinilistes katsetes kasutatavate kõrgtehnoloogiliste 
ravimite tootmise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 135
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

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

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

1 a. Koetehnoloogia tooted, mis olid 
käesoleva määruse jõustumiskuupäeval 
vastavalt riiklikele või ühenduse 
õigusaktidele seaduslikult ühenduse turul, 
võivad turule jääda niikauaks, kuni 
järgitakse käesolevas lõikes sätestatud 
menetlust. 

i) Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitavad nimetatud 
toodete turuletoomise eest vastutavad isikud 
määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt 
kehtivad müügiloa taotlused.

ii) Toode, mille kohta avaldatakse 
müügiloa andmisest keeldumise otsus 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004, 
kõrvaldatakse viivitamata turult.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud üleminekuperiood on ebarealistlik, eriti koetehnoloogia toodete puhul, 
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ja võib põhjustada tõsiseid häireid toodete kättesaadavuses, millest patsiendid ja 
tervishoiutöötajad sõltuvad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 136
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

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

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

Or. en

(endine muudatusettepanek 112, AM FdR 620607)

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 137
ARTIKLI 29 LÕIGE 1 A (uus)

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

Or. en
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Selgitus

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


