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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Silloin kun pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät tuotteet on tarkoitettu ihmisen 
sairauden hoitoon tai ehkäisyyn tai niitä 
voidaan käyttää ihmisiin tai antaa ihmisille 
elintoimintojen palauttamiseksi, 
korjaamiseksi tai muuttamiseksi 
farmakologisen, immunologisen tai 
metabolisen vaikutuksen avulla, ne ovat 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 
2 kohdassa ja liitteessä I tarkoitettuja 
biologisia lääkevalmisteita. Niiden 

(2) Silloin kun pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät tuotteet on tarkoitettu ihmisen 
sairauden hoitoon tai ehkäisyyn tai niitä 
voidaan käyttää ihmisiin tai antaa ihmisille 
elintoimintojen palauttamiseksi, 
korjaamiseksi tai muuttamiseksi pääasiassa 
farmakologisen, immunologisen tai 
metabolisen vaikutuksen avulla, ne ovat 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 
2 kohdassa ja liitteessä I tarkoitettuja 
biologisia lääkevalmisteita. Niiden 
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tuotantoa, jakelua ja käyttöä koskevien 
sääntöjen olennaisena tavoitteena olisi siksi 
oltava kansanterveyden suojelu.

tuotantoa, jakelua ja käyttöä koskevien 
sääntöjen olennaisena tavoitteena olisi siksi 
oltava kansanterveyden suojelu.

Or. en

(entinen tarkistus 48 AM 620607)

Perustelu

Lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit (MDD) muodostavat sääntelykehyksen, jota 
voidaan soveltaa valvottaessa laitteita, jotka sisältävät kudosteknologiatuotteita tai on tehty 
niistä. Jos kudosteknologiatuote sisältyy lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 1 artiklan 
mukaiseen "lääkinnällisen laitteen" määritelmään (eikä sillä ole sen vuoksi ensisijaisesti 
farmakologista, immunologista tai metabolista vaikutustapaa), sitä olisi säänneltävä MDD-
direktiivien mukaisesti, vaikka erityiset lisävaatimukset saattavat olla tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää, 
että direktiivit, joihin tämä asetusehdotus 
nojautuu, etenkin ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä annettu direktiivi 2004/27/EY1, 
ihmiskudoksista ja -soluista annetut 
direktiivit 2004/23/EY2 ja 2006/17/EY3 sekä 
8 päivänä huhtikuuta 2005 annettu 
komission direktiivi 2005/28/EY ihmisille 
tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän 
kliinisen tutkimustavan periaatteista ja 
yksityiskohtaisista ohjeista 4, saatettaisiin 
määräajassa tai mahdollisimman pian 
osaksi kaikkien jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä;
________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/27/EY, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, 
s. 34).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä 
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maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja 
-solujen luovuttamista, hankintaa, 
testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja 
jakelua koskevien laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 
(EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48).
3 Komission direktiivi 2006/17/EY, annettu 
8 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/23/EY täytäntöönpanosta 
ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, 
hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen 
teknisten vaatimusten osalta (EUVL L 38, 
9.2.2006, s. 40).
4 EUVL L 91, 9.4.2005, s. 13.

Or. fr

(entinen muutettu tarkistus 50 AM 620607)

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Olisi vahvistettava säännökset sellaisille 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäville 
lääkkeille, jotka on tarkoitettu saatettaviksi 
markkinoille jäsenvaltioissa ja jotka on 
valmistettu teollisesti tai joiden 
valmistuksessa käytetään teollista prosessia 
direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
sen vuoksi jätettävä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävät lääkkeet, jotka sekä
valmistetaan kokonaan että käytetään 
sairaalassa yksittäiselle potilaalle annetun 
lääkemääräyksen mukaisesti.

(5) Tämä asetus on erityissäädös, jossa 
annetaan direktiivin 2001/83/EY 
säännöksiä täydentäviä säännöksiä. 
Asetuksen tarkoituksena olisi oltava 
sellaisten pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävien lääkkeiden sääntely, jotka on 
tarkoitettu saatettaviksi markkinoille 
jäsenvaltioissa ja jotka on valmistettu 
teollisesti tai joiden valmistuksessa 
käytetään teollista prosessia direktiivin 
2001/83/EY II osastoon sisältyvän yhteisön 
lääkelainsäädännön yleisen soveltamisalan 
mukaisesti. Tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi sen vuoksi jätettävä 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät 
lääkkeet, jotka valmistetaan kokonaan 
sairaalassa yksittäistä käyttöä varten 
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erityisen, standardoimattoman ja 
patentoimattoman prosessin mukaisesti ja
joita käytetään sairaalassa, jotta 
noudatettaisiin yksittäiselle potilaalle 
annettua yksittäistä lääkemääräystä, 
lääkärin yksinomaisen ammatillisen 
vastuun alaisuudessa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tämä asetus on direktiiviin 2001/83/EY liittyvä erityissäädös, sillä 
siinä säädetään pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevista täydentävistä 
vaatimuksista. Asetuksen soveltamisalana on lääkelainsäädännön yleinen soveltamisala, 
sellaisena kuin siitä on säädetty direktiivissä 2001/83/EY. Kun sairaalat tai muut laitokset 
valmistavat lääkkeitä käyttäen vakiintuneita menetelmiä, joiden avulla kehitetään 
rutiininomaisesti hoitoja potilaille, niiden olisi noudatettava tämän asetuksen säännöksiä. 
Kun sairaalat sen sijaan valmistavat pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä 
tutkimustarkoituksiin tai jotakin erityistä, yksittäistä käyttöä varten, niiden ei tarvitsisi 
noudattaa keskitettyä lupamenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Olisi vahvistettava säännökset sellaisille 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäville 
lääkkeille, jotka on tarkoitettu saatettaviksi 
markkinoille jäsenvaltioissa ja jotka on 
valmistettu teollisesti tai joiden 
valmistuksessa käytetään teollista prosessia 
direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle olisi sen vuoksi 
jätettävä pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet, jotka sekä valmistetaan 
kokonaan että käytetään sairaalassa 
yksittäiselle potilaalle annetun 
lääkemääräyksen mukaisesti.

(5) Tämä asetus on erityissäädös, jossa 
annetaan direktiivin 2001/83/EY 
säännöksiä täydentäviä säännöksiä. 
Asetuksella olisi pyrittävä sääntelemään
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä 
lääkkeitä, jotka on tarkoitettu saatettaviksi 
markkinoille jäsenvaltioissa ja jotka on 
valmistettu teollisesti tai joiden 
valmistuksessa käytetään teollista prosessia 
direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle olisi sen vuoksi 
jätettävä pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet, jotka valmistetaan 
kokonaan yksittäiselle potilaalle annetun 
lääkemääräyksen mukaisesti kokonaan 
sairaalassa ja voittoa tavoittelemattomasti.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetaan, että tätä asetusta ei sovelleta pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin, jotka valmistetaan ja joita käytetään sairaalassa. Näin voitausiin muodostaa 
esimerkiksi kansallisia soluterapiaan ja kudosteknologiaan tarkoitettuja 
asiantuntijaverkostoja kansallisten terveydenhoitojärjestelmien puitteissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden sääntely yhteisön 
tasolla ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
tekemiin päätöksiin, jotka koskevat jonkin 
ihmissolutyypin, kuten alkion kantasolujen, 
tai eläinsolujen käytön sallimista tai 
kieltämistä. Sääntely ei saisi myöskään 
vaikuttaa tällaisia soluja sisältävien, niistä 
koostuvien tai niistä johdettujen lääkkeiden 
myynnin, toimittamisen tai käytön kieltävän 
tai rajoittavan kansallisen lainsäädännön 
soveltamiseen.

(6) Asetuksella pyritään ainoastaan 
poistamaan tiettyjä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettyjä lääkkeitä koskevia 
vapaan liikkuvuuden esteitä. Sillä ei 
harmonisoida kokonaisuudessaan tätä alaa 
koskevia jäsenvaltioiden 
sääntelyjärjestelmiä. Tästä syystä tämä 
asetus ei koske tiettyjä rajoituksia ja ne 
voidaan pitää voimassa 
perustamissopimuksen 30 artiklan 
mukaisesti. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden sääntely yhteisön 
tasolla ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
tekemiin päätöksiin, jotka koskevat jonkin 
ihmissolutyypin sallimista tai kieltämistä. 
Sääntely ei saisi myöskään vaikuttaa tällaisia 
soluja sisältävien, niistä koostuvien tai niistä 
johdettujen lääkkeiden myynnin, 
toimittamisen tai käytön kieltävän tai 
rajoittavan kansallisen lainsäädännön 
soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oikeus vedota perustamissopimuksen 30 artiklaan silloin kun ne eivät halua 
sallia markkinoillaan tavaroiden eli lääkkeiden vapaata liikkuvuutta tai haluavat rajoittaa 
sitä julkisen moraalin, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi. 30 artiklaa sovelletaan 
kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että sääntelytoimi ei koske täydellistä 
yhdenmukaistamista. Näin ollen on tehtävä täysin selväksi, että tämä asetus koskee vain 
osittaista yhdenmukaistamista. Tämä lähestymistapa vastaa oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lähestymistapaa 1 a artiklan osalta (uusi). 



PE 382.323v03-00 6/2 AM\645919FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Hiltrud Breyer ja Kathy Sinnott

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Tässä asetuksessa noudatetaan 
täysimääräisesti sääntöä, jolla kielletään 
taloudellisen voiton hankkiminen 
ihmiskehosta ja sen osista sellaisenaan, 
mikä vahvistetaan luovuttamattomana 
vähimmäissuojana Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja tuodaan korostetusti 
esille Euroopan parlamentin 10 päivänä 
maaliskuuta 2005 antamassa 
päätöslauselmassa ihmisten munasoluilla 
käytävästä kaupasta1. Jotta tämä tavoite 
voidaan saavuttaa, on varmistettava, että 
kudosten ja solujen luovutus on 
vapaaehtoista, siitä ei makseta korvausta ja 
että niitä hankittaessa ei tavoitella voittoa. 
Vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat 
kudos- ja soluluovutukset voivat edistää 
kudoksia ja soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.
________________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(entinen tarkistus 53 AM 620607)

Perustelu

Biotekniikan ja biolääketieteen nopea kehittyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien 
suojaamista. Kyseiset oikeudet, joista tärkeimpiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen, sisältyvät sekä Oviedon sopimukseen että perusoikeuskirjaan. Oikeuksia 
olisi kunnioitettava erityisesti soluihin tai kudoksiin perustuvien, pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien uusien innovatiivisten lääkkeiden yhteydessä. Näin ollen solujen ja 
kudosten vapaaehtoinen ja korvaukseton luovutus sekä voittoa tavoittelematon hankinta ovat 
keskeisiä periaatteita, joita olisi välttämättä noudatettava kaikkialla yhteisössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Tässä asetuksessa noudatetaan 
täysimääräisesti sääntöä, jolla kielletään 
taloudellisen voiton hankkiminen 
ihmiskehosta ja sen osista sellaisenaan, 
mikä vahvistetaan luovuttamattomana 
vähimmäissuojana Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja tuodaan korostetusti 
esille Euroopan parlamentin 10 päivänä 
maaliskuuta 2005 antamassa 
päätöslauselmassa ihmisten munasoluilla 
käytävästä kaupasta1. Jotta tämä tavoite 
voidaan saavuttaa, on varmistettava, että 
kudosten ja solujen luovutus on 
vapaaehtoista, siitä ei makseta korvausta ja 
että niiden hankinta on voittoa 
tavoittelematonta. Vapaaehtoiset ja 
maksutta tapahtuvat kudos- ja 
soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja 
soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.
_________________
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(entinen tarkistus 53 AM 620607)

Perustelu

Biotekniikan ja biolääketieteen nopea kehittyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien 
suojaamista. Kyseiset oikeudet, joista tärkeimpiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen, sisältyvät sekä Oviedon sopimukseen että perusoikeuskirjaan. Oikeuksia 
olisi kunnioitettava erityisesti soluihin tai kudoksiin perustuvien, pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien uusien innovatiivisten lääkkeiden yhteydessä. Näin ollen solujen ja 
kudosten vapaaehtoinen ja korvaukseton luovutus sekä voittoa tavoittelematon hankinta ovat 
keskeisiä periaatteita, joita olisi välttämättä noudatettava kaikkialla yhteisössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 7 B KAPPALE (uusi)

(7 b) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY1

kielletään sellaiset geeniterapiatutkimukset, 
jotka johtavat tutkimuskohteen 
sukusolulinjan geneettisen identiteetin 
muutoksiin. Bioteknologian keksintöjen 
oikeudellisesta suojasta 6 päivänä 
heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/44/EY2 ei sukusolulinjan geneettisen 
identiteetin muutoksiin johtavia prosesseja 
pidetä patentoitavina. Jotta lainsäädäntö 
olisi johdonmukaista, tällä asetuksella on 
evättävä lupa kaikilta sellaisilta tuotteilta, 
jotka muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä.
________________
1 EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(entinen tarkistus 5 PR 617323)

Perustelu

Oviedon sopimuksen 1 ja 13 artiklassa todetaan selvästi, että ihmisarvon kunnioittamisen 
periaate vaarantuu, jos geneettisen identiteetin perimää muutetaan. Sellaisille tuotteille, jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
lupaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 7 B KAPPALE (uusi)

(7 b) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY1

kielletään sellaiset geeniterapiatutkimukset, 
jotka johtavat tutkimuskohteen 
sukusolulinjan geneettisen identiteetin 
muutoksiin. Bioteknologian keksintöjen 
oikeudellisesta suojasta 6 päivänä 
heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/44/EY2 ei sukusolulinjan geneettisen 
identiteetin muutoksiin johtavia prosesseja 
pidetä patentoitavina. Jotta lainsäädäntö 
olisi johdonmukaista, tällä asetuksella on 
evättävä lupa kaikilta sellaisilta tuotteilta, 
jotka muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä.
__________________
1 EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(entinen tarkistus 5 PR 617323)

Perustelu

Oviedon sopimuksen 1 ja 13 artiklassa todetaan selvästi, että ihmisarvon kunnioittamisen 
periaate vaarantuu, jos geneettisen identiteetin perimää muutetaan. Sellaisille tuotteille, jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
lupaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY1

kielletään sellaiset geeniterapiatutkimukset, 
jotka johtavat tutkimuskohteen 
sukusolulinjan geneettisen identiteetin 
muutoksiin. Bioteknologian keksintöjen 
oikeudellisesta suojasta 6 päivänä 
heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/44/EY2 ei sukusolulinjan geneettisen 
identiteetin muutoksiin johtavia prosesseja 
pidetä patentoitavina. Lainsäädännön 
johdonmukaisuuden vuoksi ainoastaan 
jäsenvaltiot voivat myöntää kansallisen 
luvan tuotteille, joilla muutetaan ihmisen 
sukusolulinjan geneettistä identiteettiä, 
eikä niitä sido direktiivin 2001/83/EY 
mukainen vastavuoroinen 
tunnustamismenettely.
__________________
1 EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
yhteisön lupaa. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää kansallisen myyntiluvan 
myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa direktiivissä 2001/83/EY 
tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kansallisten lupien vastavuoroista tunnustamista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 7 B KAPPALE (uusi)

(7 b) Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/20/EY1

kielletään sellaiset geeniterapiatutkimukset, 
jotka johtavat tutkimuskohteen 
sukusolulinjan geneettisen identiteetin 
muutoksiin. Bioteknologian keksintöjen 
oikeudellisesta suojasta 6 päivänä 
heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
98/44/EY2 ei sukusolulinjan geneettisen 
identiteetin muutoksiin johtavia prosesseja 
pidetä patentoitavina. Lainsäädännön 
johdonmukaisuuden vuoksi ainoastaan 
jäsenvaltiot voivat myöntää kansallisen 
luvan tuotteille, joilla muutetaan ihmisen 
sukusolulinjan geneettistä identiteettiä, 
eikä niitä sido direktiivin 2001/83/EY 
mukainen vastavuoroinen 
tunnustamismenettely.
_________________
1 EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
yhteisön lupaa. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää kansallisen myyntiluvan 
myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa direktiivissä 2001/83/EY 
tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kansallisten lupien vastavuoroista tunnustamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 63
JOHDANTO-OSAN 7 C KAPPALE (uusi)

(7 c) Tällä asetuksella olisi kiellettävä 
kaikki tuotteet, jotka on johdettu ihmisen ja 
eläimen alkiosta luotavista hybrideistä tai 
kimairoista tai jotka sisältävät sellaisia 
kudoksia tai soluja, jotka ovat peräisin tai 
jotka on johdettu ihmisen ja eläimen 
alkiosta luotavista hybrideistä tai 
kimairoista. Säännöksellä ei pitäisi 
kuitenkaan kieltää somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan.

Or. en

(entinen tarkistus 6 PR 617323)

Perustelu

Ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava, kuten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 ja 3 artiklassa korostetaan. Ihmisen ja eläimen 
alkiosta valmistettavien hybridien tai kimairojen luominen uhkaa ihmisen koskemattomuuden 
oikeutta ja loukkaa ihmisarvoa. Tästä syystä tämän asetuksen nojalla ei saisi myöntää lupaa 
sellaisille tuotteille, jotka sisältävät ihmisen ja eläimen alkiosta luotavia hybridejä tai 
kimairoja tai jotka peräisin niistä. Toisen lajin yksilöstä tehtäviä siirtoja 
(ksenotransplantaatio) terapeuttisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan pitäisi kieltää, sikäli kuin ne 
eivät vaikuta sukusolulinjaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 64
JOHDANTO-OSAN 7 C KAPPALE (uusi)

(7 c) Tällä asetuksella olisi kiellettävä 
kaikki tuotteet, jotka on johdettu ihmisen ja 
eläimen alkiosta luotavista hybrideistä tai 
kimairoista tai jotka sisältävät sellaisia 
kudoksia tai soluja, jotka ovat peräisin tai 
jotka on johdettu ihmisen ja eläimen 
alkiosta luotavista hybrideistä tai 
kimairoista. Säännöksellä ei pitäisi 
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kuitenkaan kieltää somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan.

Or. en

(entinen tarkistus 6 PR 617323)

Perustelu

Ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava, kuten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 ja 3 artiklassa korostetaan. Ihmisen ja eläimen 
alkiosta valmistettavien hybridien tai kimairojen luominen uhkaa ihmisen koskemattomuuden 
oikeutta ja loukkaa ihmisarvoa. Tästä syystä tämän asetuksen nojalla ei saisi myöntää lupaa 
sellaisille tuotteille, jotka sisältävät ihmisen ja eläimen alkiosta luotavia hybridejä tai 
kimairoja tai jotka peräisin niistä. Toisen lajin yksilöstä tehtäviä siirtoja 
(ksenotransplantaatio) terapeuttisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan pitäisi kieltää, sikäli kuin ne
eivät vaikuta sukusolulinjaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 65
JOHDANTO-OSAN 7 C KAPPALE (uusi)

(7 c) Ainoastaan jäsenvaltiot voivat 
myöntää kansallisen luvan tuotteille, jotka 
on johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista, eikä niitä pitäisi 
sitoa direktiivissä 2001/83/EY tarkoitettu 
vastavuoroista tunnustamista koskeva 
menettely. Säännöksellä ei pitäisi 
kuitenkaan kieltää somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan (toisin sanoen 
ksenotransplantaatioon).

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairojen tuotanto ei ole 
patentoitavissa. Tästä syystä yhteisön lupaa ei saisi myöntää sellaisille tuotteille, jotka 
sisältävät näistä johdettuja kudoksia ja soluja. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää 
kansallisen myyntiluvan myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa 
direktiivissä 2001/83/EY tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kansallisten lupien 
vastavuoroista tunnustamista. Toisen lajin yksilöstä tehtäviä siirtoja (ksenotransplantaatio) 
terapeuttisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan pitäisi kieltää, sikäli kuin ne eivät vaikuta 
sukusolulinjaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 66
JOHDANTO-OSAN 7 C KAPPALE (uusi)

(7 c) Ainoastaan jäsenvaltiot, voivat
myöntää kansallisen luvan tuotteille, jotka 
on johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista
hybrideistä tai kimairoista, eikä niitä pidä 
koskea direktiivin 2001/83/EY mukainen 
vastavuoroista tunnustamista koskeva 
menettely. Säännöksellä ei pitäisi 
kuitenkaan kieltää somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan (toisin sanoen 
ksenotransplantaatioon).

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairojen tuotanto ei ole 
patentoitavissa. Tästä syystä yhteisön lupaa ei saisi myöntää sellaisille tuotteille, jotka 
sisältävät näistä johdettuja kudoksia ja soluja. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää 
kansallisen myyntiluvan myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa 
direktiivissä 2001/83/EY tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kansallisten lupien 
vastavuoroista tunnustamista. Toisen lajin yksilöstä tehtäviä siirtoja (ksenotransplantaatio) 
terapeuttisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan pitäisi kieltää, sikäli kuin ne eivät vaikuta 
sukusolulinjaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 67
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Periaatteena on, että pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden sisältämät ihmissolut ja 
-kudokset olisi hankittava vapaaehtoisten ja 
maksutta tapahtuvien luovutusten kautta. 
Vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat 
kudos- ja soluluovutukset voivat edistää 
kudoksia ja soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen johdanto-osan kappale esitetään poistettavaksi uuden johdanto-osan kappaleen 
7 a ja uuden 3 a artiklan vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 68
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Periaatteena on, että pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden sisältämät ihmissolut ja -
kudokset olisi hankittava vapaaehtoisten ja 
maksutta tapahtuvien luovutusten kautta. 
Vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat 
kudos- ja soluluovutukset voivat edistää 
kudoksia ja soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen johdanto-osan kappale esitetään poistettavaksi uuden johdanto-osan kappaleen 
7 a ja uuden 3 a artiklan vuoksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 69
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Periaatteena on, että pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden sisältämät 
ihmissolut ja -kudokset olisi hankittava 
vapaaehtoisten ja maksutta tapahtuvien 
luovutusten kautta. Vapaaehtoiset ja 
maksutta tapahtuvat kudos- ja 
soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja 
soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.

(14) Ihmiskudosten ja -solujen 
luovuttamisessa on kunnioitettava yhteisön 
periaatteita, kuten luovuttajan ja 
vastaanottajan nimettömyyssuojaa, 
luovuttajan pyyteettömyyttä sekä 
luovuttajan ja vastaanottajan välistä 
solidaarisuutta. Periaatteena on, että pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden sisältämät ihmissolut ja 
-kudokset olisi hankittava vapaaehtoisten ja 
maksutta tapahtuvien luovutusten kautta. 
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin tukeakseen tehokasta 
julkisen ja voittoa tavoittelemattoman alan 
ihmissolujen- ja kudosten hankintaa, sillä 
vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat kudos-
ja soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja 
soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 70
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Periaatteena on, että pitkälle
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden sisältämät ihmissolut ja 
-kudokset olisi hankittava vapaaehtoisten ja 
maksutta tapahtuvien luovutusten kautta. 
Vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat kudos-
ja soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja 
soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.

(14) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden sisältämät 
ihmissolut ja -kudokset on hankittava 
vapaaehtoisten ja maksutta tapahtuvien 
luovutusten kautta. Vapaaehtoiset ja 
maksutta tapahtuvat kudos- ja 
soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja 
soluja koskevia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten 
terveyden suojelua.
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Or. fr

Perustelu

On syytä toistaa, että kudos- ja soluluovutukset ovat vapaaehtoisia ja tapahtuvat maksutta, 
jotta tarkistus olisi johdonmukainen johdanto-osan 13 kappaleen sanamuodon kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 71
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäville lääkkeille tehtävät kliiniset 
tutkimukset on suoritettava hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/20/EY vahvistettujen yleisperiaatteita 
ja eettisiä vaatimuksia noudattaen. Olisi 
kuitenkin vahvistettava tarkoituksen mukaan 
mitoitetut säännöt, joilla mukautetaan 
ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden 
hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista 
ja yksityiskohtaisista ohjeista sekä kyseisten 
valmisteiden valmistus- tai tuontilupaa 
koskevista vaatimuksista 8 päivänä 
huhtikuuta 2005 annettua direktiiviä 
2005/28/EY pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden teknisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
kokonaisuudessaan.

(15) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäville lääkkeille tehtävät kliiniset 
tutkimukset on suoritettava hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/20/EY vahvistettujen yleisperiaatteita 
ja eettisiä vaatimuksia noudattaen. Olisi 
kuitenkin vahvistettava tarkoituksen mukaan 
mitoitetut säännöt, joilla mukautetaan 
ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden 
hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista 
ja yksityiskohtaisista ohjeista sekä kyseisten 
valmisteiden valmistus- tai tuontilupaa 
koskevista vaatimuksista 8 päivänä 
huhtikuuta 2005 annettua direktiiviä 
2005/28/EY pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden teknisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
kokonaisuudessaan. Olisi määritettävä 
erityiset valmistusvaatimukset, joita 
sovelletaan pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden tuottamiseksi 
kliinisiin kokeisiin, joita tehdään samassa 
sairaalassa, jossa tuotanto on tapahtunut. 
Näillä säännöillä olisi varmistettava riittävä 
ajanjakso yksittäisten kliinisten 
tutkimusten (mukaan lukien 
monikeskustutkimukset) ja koordinoidun 
valvonnan ja tiedonvaihdon välillä.
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Or. en

Perustelu

Asetukseen ei sisälly erityisiä valmistusvaatimuksia, joita sovelletaan pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden käytettävien lääkkeiden tuottamiseksi kliinisiin kokeisiin, 
joita tehdään samassa sairaalassa, jossa tuotanto on tapahtunut. Kliiniset tutkimukset on 
myös suoritettava mahdollisimman turvallisella tavalla (muun muassa riittävä ajanjakso).

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 72
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso.

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso. Viraston olisi otettava 
ilmoitetun laitoksen kyseisten direktiivien 
mukaisesti suorittaman lääkinnällisen 
laitteen tai aktiivisen implantoitavan 
lääkinnällisen laitteen arvioinnin tulokset, 
jos ne ovat saatavissa, huomioon tämän 
asetuksen mukaisesti suoritettavassa 
yhdistetyn tuotteen arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Oikeussubjektin, jonka EU:ssa katsotaan olevan kyseisen alan asiantuntija eli ilmoitetut 
laitokset, on aina arvioitava, vastaako tämä lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 
olennaisia vaatimuksia (joko ennen arvioinnin tulosten toimittamista virastolle tai viraston 
arvioinnin yhteydessä). Jos arvioinnin suorittaa jokin sellainen taho, joka ei tunne 
lääkinnällisiä laitteita koskevia arviointimenettelyjä, saattaa se johtaa tuotteen 
epäasianmukaiseen arviointiin ja näin ollen vaarantaa potilasturvallisuuden.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 73
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso.

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso. Jos ilmoitettu laitos on jo 
aiemmin antanut arvionsa lääkinnällisestä
laitteesta tai aktiivisesta implantoitavasta 
lääkinnällisestä laitteesta mainittujen 
direktiivien mukaisesti, on viraston otettava 
tulokset huomioon tämän asetuksen 
mukaisesti suoritettavassa yhdistetyn 
tuotteen arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa ilmoitettujen laitosten laajan kokemuksen ja asiantuntemuksen 
jatkuva käyttö lääkinnällisten laitteiden tai aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten 
laitteiden arvioinnissa, ilmoitetut laitokset voivat arvioida lääkinnällisen laitteen tai 
aktiivisen implantoitavan lääkinnällisen laitteen osana yhdistettyä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävää lääkettä. Siinä tapauksessa lääkeviraston olisi otettava näiden 
arvioiden tulokset huomioon yhdistettyjä tuotteita käsittelevässä loppuarviossaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 74
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa (17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
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käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso.

käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Näiden 
laitteiden tulisi täyttää lääkinnällisistä 
laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 
93/42/ETY ja aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso. Jos jokin mainittujen 
direktiivien mukaisesti ilmoitettu laitos on 
jo aiemmin arvioinut lääkinnällisiä laitteita 
tai aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä 
laitteita, viraston on otettava huomioon 
tämän arvioinnin tulokset arvioidessaan 
yhdistelmälääkkeitä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten kattavaa kokemusta ja tietämystä lääkinnällisten laitteiden ja 
aktiivisten implantoivien lääkinnällisten laitteiden arvioinnissa on hyödynnettävä jatkuvasti, 
ja tästä syystä näiden laitosten on arvioitava lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia implantoivia 
lääkinnällisiä laitteita, jotka sisältyvät pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettyihin 
yhdistelmälääkkeisiin. Viraston on otettava huomioon näiden arviointien tulokset 
yhdistelmälääkettä koskevassa lopullisessa arvioinnissaan. Tarkistus vastaa esittelijän 
tarkistusta 7, mutta ilmaus "tarvittaessa" on poistettu, koska tulokset on joka tapauksessa 
otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 75
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Olisi vahvistettava säännöt, joilla 
mukautetaan valmisteyhteenvetoa, 
merkintöjä ja pakkausselostetta koskevat 
direktiivin 2001/83/EY vaatimukset pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden teknisiin erityispiirteisiin.

(18) Olisi vahvistettava säännöt, joilla 
mukautetaan valmisteyhteenvetoa, 
merkintöjä ja pakkausselostetta koskevat 
direktiivin 2001/83/EY vaatimukset pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden teknisiin erityispiirteisiin. 
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Näiden sääntöjen on vastattava täysin 
potilaan oikeutta tietää kaikkien pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden valmistukseen käytettyjen 
kudosten ja solujen alkuperä ja luovuttajan 
nimettömyyssuojaa on kunnioitettava.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 76
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Potilaiden pitkäaikaisseuranta ja 
lääketurvatoiminta ovat pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden 
yhteydessä olennaisen tärkeitä näkökohtia. 
Silloin kuin se on kansanterveyden kannalta 
perusteltua, myyntiluvan haltijalta olisi 
edellytettävä asianmukaisen 
riskihallintajärjestelmän käyttöönottoa 
näiden näkökohtien huomioon ottamiseksi.

(19) Lääkkeiden tehon ja haittavaikutusten 
seuranta ovat pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden yhteydessä 
olennaisen tärkeitä näkökohtia. Myyntiluvan 
hakijan on näin ollen täsmennettävä 
myyntilupahakemuksessaan mahdolliset 
toimenpiteet, joilla tällainen seuranta on 
tarkoitus toteuttaa. Silloin kuin se on 
kansanterveyden kannalta perusteltua, 
myyntiluvan haltijalta olisi myös 
edellytettävä asianmukaisen 
riskihallintajärjestelmän käyttöönottoa 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin liittyvien riskien huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan entistä parempi yhdenmukaisuus voimassa olevan 
lääkelainsäädännön kanssa sekä korkea lääkevalvonnan taso.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 77
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Koska alan tieteellinen kehitys on 
varsin nopeaa, pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviä lääkkeitä kehittävien yritysten 

(21) Koska alan tieteellinen kehitys on 
varsin nopeaa, pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviä lääkkeitä kehittävien yritysten 
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olisi voitava pyytää virastolta tieteellisiä 
neuvoja myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiseen toimintaan liittyvät neuvot 
mukaan luettuina. Yritysten kannustamiseksi 
tieteellisistä neuvoista suoritettavat maksut 
olisi pidettävä mahdollisimman alhaisella 
tasolla.

olisi voitava pyytää virastolta tieteellisiä 
neuvoja myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiseen toimintaan liittyvät neuvot 
mukaan luettuina. Yritysten kannustamiseksi 
tieteellisistä neuvoista suoritettavat maksut 
olisi pidettävä mahdollisimman alhaisella 
tasolla pienten ja keskisuurten yritysten 
kohdalla ja niitä olisi alennettava myös 
muiden hakijoiden osalta.

Or. en

(entinen tarkistus 66 AM 620607)

Perustelu

Asetuksella pyritään rohkaisemaan ja tukemaan pk-yrityksiä kehittämään pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä. Tästä syystä on välttämätöntä ottaa käyttöön erityisiä 
maksuvapautuksia, jotka koskevat pk-yritysten tarvitsemaa tieteellistä neuvontaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 78
JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Virastolle olisi annettava valtuudet 
antaa tieteellisiä suosituksia siitä, täyttääkö
soluihin tai kudoksiin perustuva tuote 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävän 
tuotteen tieteelliset kriteerit, jotta voitaisiin 
mahdollisimman varhain perehtyä tieteen 
kehittyessä mahdollisesti esiin tuleviin 
kysymyksiin, jotka koskettavat muita aloja, 
kuten kosmeettisia valmisteita tai 
lääkinnällisiä laitteita.

(22) Virastolle olisi annettava valtuudet 
antaa tieteellisiä suosituksia siitä, täyttääkö 
geeneihin, soluihin tai kudoksiin perustuva 
tuote pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävän tuotteen tieteelliset kriteerit, 
jotta voitaisiin mahdollisimman varhain 
perehtyä tieteen kehittyessä mahdollisesti 
esiin tuleviin kysymyksiin, jotka koskettavat 
muita aloja, kuten kosmeettisia valmisteita 
tai lääkinnällisiä laitteita. Pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevällä komitealla olisi 
erityisasiantuntijana oltava keskeinen 
asema tällaisten tietojen toimittamisessa.

Or. en

Perustelu

Koska pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevällä komitealla on erityisasiantuntemusta 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä, sen asiantuntemusta olisi 
hyödynnettävä, jotta eri toimijoille voidaan antaa neuvontaa siitä, luokitellaanko jokin tuote 
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pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäväksi lääkkeeksi vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 79
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(27) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Kyseisen päätöksen 
5 a artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä, 
johon liittyy valvonta, olisi sovellettava 
tämän asetuksen liitteisiin II–IV ja 
direktiivin 2001/83/EY liitteeseen I 
tehtäviin muutoksiin. Koska nämä 
toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä koko 
sääntelykehyksen asianmukaisen 
toiminnan kannalta, ne olisi viipymättä 
hyväksyttävä yhdeksän kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Valmistajat eivät pysty suunnittelemaan kehittämiskäytäntöjä ennen kuin tekniset vaatimukset 
on julkistettu ja hyviä kliinisiä tutkimustapoja ja hyviä tuotantotapoja käsittelevät direktiivit 
on saatu valmiiksi. Sen vuoksi ehdotetaan, että komissiolla olisi yhdeksän kuukautta aikaa 
vahvistaa tarvittavat toimenpiteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 80
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Määritelmän ulkopuolelle jätetään ihmisen 
tai eläimen kuolleita kudoksia ja/tai soluja 
sisältävät tai yksinomaan niistä tehdyt 
kudosteknologiatuotteet, joiden toiminta ei 
perustu pääasiassa farmakologiseen, 
immunologiseen tai metaboliseen 
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vaikutukseen.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit (MDD) muodostavat sääntelykehyksen, jota 
voidaan soveltaa valvottaessa laitteita, jotka sisältävät kudosteknologiatuotteita tai on tehty 
niistä. Jos kudosteknologiatuote sisältyy lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 1 artiklan 
mukaiseen "lääkinnällisen laitteen" määritelmään (eikä sillä ole sen vuoksi ensisijaisesti 
farmakologista, immunologista tai metabolista vaikutustapaa), sitä olisi säänneltävä MDD-
direktiivien mukaisesti, vaikka erityiset lisävaatimukset saattavat olla tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 81
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHDAN 2 LUETELMAKOHTA

– sen solullisella tai kudoksellisella osalla 
on ihmiskehoon vaikutus, jota ei voi pitää 
edellä tarkoitettujen laitteiden vaikutusta 
täydentävänä.

– siihen sisältyy solullinen tai 
kudoksellinen osa.

Or. en

(entinen tarkistus 63 AM 620607)

Perustelu

Jotta voidaan tehostaa oikeusvarmuutta ja pitkälle kehittyneiden lääkkeiden turvallisuutta, 
yhdistelmätuotteen olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, jos se sisältää osia 
soluista tai kudoksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 82
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) kimairalla tarkoitetaan:
– alkiota, johon on lisätty muun elävän 
olennon kuin ihmisen solu tai
– alkiota, joka koostuu useamman kuin 
yhden alkion, sikiön tai ihmisen soluista.
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Or. en

(tarkistus 18 PR 617323, muutettu perustelu)

Perustelu

Määritelmä lisätään asetuksessa olevan 3 c artiklan vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 83
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) kimairalla tarkoitetaan:
– alkiota, johon on lisätty muun elävän 
olennon kuin ihmisen solu tai
– alkiota, joka koostuu useamman kuin 
yhden alkion, sikiön tai ihmisen soluista.

Or. en

(entinen tarkistus 18 PR 617323, muutettu perustelu)

Perustelu

Määritelmä lisätään asetuksessa olevan 3 c artiklan vuoksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 84
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D B ALAKOHTA (uusi)

(d b) hybridillä tarkoitetaan:

– ihmisen munasolua, joka on 
hedelmöitetty muun elävän olennon kuin 
ihmisen siittiösolulla

– muun kuin ihmisen munasolua, joka on 
hedelmöitetty ihmisen siittiösolulla

– ihmisen munasolua, johon on liitetty 
muun kuin ihmisen solun tuma
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– muun kuin ihmisen munasolua, johon 
on liitetty ihmisen solun tuma tai

– ihmisen munasolua tai muun elävän 
olennon kuin ihmisen munasolua, joka 
sisältää sekä ihmisen että muun elävän 
olennon kuin ihmisen haploidisia 
kromosomeja.

Or. en

(entinen tarkistus 19 PR 617323, muutettu perustelu)

Perustelu

Määritelmä lisätään asetuksessa olevan 3 c artiklan vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 85
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D B ALAKOHTA (uusi)

(d b) hybridillä tarkoitetaan:

– ihmisen munasolua, joka on 
hedelmöitetty muun elävän olennon kuin 
ihmisen siittiösolulla

– muun kuin ihmisen munasolua, joka on 
hedelmöitetty ihmisen siittiösolulla

– ihmisen munasolua, johon on liitetty 
muun kuin ihmisen solun tuma

– muun kuin ihmisen munasolua, johon
on liitetty ihmisen solun tuma tai

– ihmisen munasolua tai muun elävän 
olennon kuin ihmisen munasolua, joka 
sisältää sekä ihmisen että muun elävän 
olennon kuin ihmisen haploidisia 
kromosomeja.

Or. en
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(entinen tarkistus 19 PR 617323, muutettu perustelu)

Perustelu

Määritelmä lisätään asetuksessa olevan 3 c artiklan vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 86
3 ARTIKLA

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävä 
lääke sisältää ihmissoluja tai -kudoksia, 
kyseisten solujen tai kudosten 
luovuttamisen, hankinnan ja testauksen on 
tapahduttava direktiivissä 2004/23/EY 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävä 
lääke sisältää ihmissoluja tai -kudoksia, 
kyseisten solujen tai kudosten 
luovuttamisen, hankinnan ja testauksen on 
tapahduttava direktiivissä 2004/23/EY 
vahvistettujen säännösten mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän 
asetukseen sisältyvien muiden erityisten 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ihmissolujen ja -kudosten luovutuksen, hankinnan ja 
testauksen olisi oltava korkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia, jotta voitaisiin 
varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suoja yhteisössä. Lainsäädännöllä on myös 
varmistettava, että ihmiskehoa tai sen osia ei pyritä kaupallistamaan. Tästä syystä tässä 
asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on ehdottomasti varmistettava, että solujen ja 
kudosten luovutus on vapaaehtoista ja tapahtuu maksutta ja että niiden hankinnan yhteydessä 
ei tavoitella voittoa (uusi 3 a artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 87
3 ARTIKLA

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävä 
lääke sisältää ihmissoluja tai -kudoksia, 
kyseisten solujen tai kudosten 
luovuttamisen, hankinnan ja testauksen on 
tapahduttava direktiivissä 2004/23/EY 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävä 
lääke sisältää ihmissoluja tai -kudoksia, 
kyseisten solujen tai kudosten 
luovuttamisen, hankinnan ja testauksen on 
tapahduttava direktiivissä 2004/23/EY 
vahvistettujen säännösten mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän 
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asetukseen sisältyvien muiden erityisten 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ihmissolujen ja -kudosten luovutuksen, hankinnan ja 
testauksen olisi oltava korkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia, jotta voitaisiin 
varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu yhteisössä. Lainsäädännöllä on myös 
varmistettava, että ihmiskehoa tai sen osia ei pyritä kaupallistamaan. Tästä syystä tässä 
asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on ehdottomasti varmistettava, että solujen ja 
kudosten luovutus on vapaaehtoista ja tapahtuu maksutta ja että niiden hankinnan yhteydessä 
ei tavoitella voittoa (uusi 3 a artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 88
3 A ARTIKLA (uusi)

3 a artikla
Ihmiskehon kaupallistamisen kieltäminen

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävä lääke sisältää ihmissoluja tai 
-kudoksia, kaikki lupamenettelyn vaiheet 
on toteutettava ihmiskehon tai sen osien 
kaupallistamisen kieltävän periaatteen 
mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi tässä 
asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava seuraavaa:
– kudosten ja solujen luovutus on 
vapaaehtoista ja korvauksetonta ja 
tapahtuu luovuttajan vapaasta tahdosta 
maksutta, korvauksia lukuun ottamatta ja
– kudosten ja solujen hankinnan 
yhteydessä ei tavoitella voittoa.

Or. en

(entinen tarkistus 20 PR 617323)

Perustelu

Biotekniikan ja biolääketieteen nopea kehittyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien 
suojaamista. Kyseiset oikeudet, joista tärkeimpiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen 
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koskemattomuuteen, sisältyvät sekä Oviedon sopimukseen että perusoikeuskirjaan. Näistä 
säännöistä voidaan pitää kiinni ainoastaan, jos niitä valvotaan tarkasti kaikissa 
lupamenettelyn vaiheissa. Tästä syystä Euroopan lääkearviointiviraston olisi noudatettava 
tätä velvoitetta. Tämän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että solujen 
ja kudosten luovutus on vapaaehtoista ja korvauksetonta ja että niiden hankinnan yhteydessä 
ei tavoitella voittoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 89
3 A ARTIKLA (uusi)

3 a artikla
Ihmiskehon kaupallistamisen kieltäminen

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävä lääke sisältää ihmissoluja tai 
-kudoksia, kaikki lupamenettelyn vaiheet 
on toteutettava ihmiskehon tai sen osien 
kaupallistamisen kieltävän periaatteen 
mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi tässä 
asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava seuraavaa:
– kudosten ja solujen luovutus on 
vapaaehtoista ja korvauksetonta ja 
tapahtuu luovuttajan vapaasta tahdosta 
maksutta, korvauksia lukuun ottamatta ja
– kudosten ja solujen hankinnan 
yhteydessä ei tavoitella voittoa.

Or. en

(entinen tarkistus 20 PR 617323)

Perustelu

Biotekniikan ja biolääketieteen nopea kehittyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien 
suojaamista. Kyseiset oikeudet, joista tärkeimpiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen, sisältyvät sekä Oviedon sopimukseen että perusoikeuskirjaan. Näistä 
säännöistä voidaan pitää kiinni ainoastaan, jos niitä valvotaan tarkasti kaikissa 
lupamenettelyn vaiheissa. Tästä syystä Euroopan lääkearviointiviraston olisi noudatettava 
tätä velvoitetta. Tämän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että solujen 
ja kudosten luovutus on vapaaehtoista ja korvauksetonta ja että niiden hankinnan yhteydessä 
ei tavoitella voittoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 90
3 A ARTIKLA (uusi)

3 a artikla
Ihmiskehon kaupallistamisen kieltäminen

Jos pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävä lääke sisältää ihmissoluja tai 
-kudoksia, kaikki lupamenettelyn vaiheet 
on toteutettava ihmiskehon tai sen osien 
kaupallistamisen kieltävän periaatteen 
mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi tässä 
asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava seuraavaa:
– kudosten ja solujen luovutus on 
vapaaehtoista ja korvauksetonta ja 
tapahtuu luovuttajan vapaasta tahdosta 
maksutta, korvauksia lukuun ottamatta ja
– kudosten ja solujen hankinnan 
yhteydessä ei tavoitella voittoa.

Or. en

(entinen tarkistus 20 PR 617323)

Perustelu

Biotekniikan ja biolääketieteen nopea kehittyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien 
suojaamista. Kyseiset oikeudet, joista tärkeimpiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen, sisältyvät sekä Oviedon sopimukseen että perusoikeuskirjaan. Näistä 
säännöistä voidaan pitää kiinni ainoastaan, jos niitä valvotaan tarkasti kaikissa 
lupamenettelyn vaiheissa. Tästä syystä Euroopan lääkearviointiviraston olisi noudatettava 
tätä velvoitetta. Tämän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että solujen 
ja kudosten luovutus on vapaaehtoista ja korvauksetonta ja että niiden hankinnan yhteydessä 
ei tavoitella voittoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 91
3 B ARTIKLA (uusi)

3 b artikla
Ihmisen sukusolulinjaa muuttavien 
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tuotteiden kieltäminen
Lupaa ei myönnetä ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä muuttaville 
tuotteille, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, 
joilla hoidetaan sukurauhasten syöpää.

Or. en

(entinen tarkistus 65 AM 620607)

Perustelu

Oviedon sopimuksen 1 ja 13 artiklassa todetaan selvästi, että ihmisarvon kunnioittamisen 
periaate vaarantuu, jos geneettisen identiteetin perimää muutetaan. Sellaisille tuotteille, jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
laillisesti patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla 
myöntää lupaa. Tuotteille, joilla hoidetaan sukurauhasten syöpää, olisi kuitenkin 
myönnettävä eurooppalainen myyntilupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 92
3 B ARTIKLA (uusi)

3 b artikla
Ihmisen sukusolulinjaa muuttavien 

tuotteiden kieltäminen
Lupaa ei myönnetä ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä muuttaville 
tuotteille, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, 
joilla hoidetaan sukurauhasten syöpää.

Or. en

(entinen tarkistus 65 AM 620607)

Perustelu

Oviedon sopimuksen 1 ja 13 artiklassa todetaan selvästi, että ihmisarvon kunnioittamisen 
periaate vaarantuu, jos geneettisen identiteetin perimää muutetaan. Sellaisille tuotteille, jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
laillisesti patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla 
myöntää lupaa. Tuotteille, joilla hoidetaan sukurauhasten syöpää, olisi kuitenkin 
myönnettävä eurooppalainen myyntilupa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott ja Johannes Blokland

Tarkistus 93
3 C ARTIKLA (uusi)

3 c artikla
Ihmisen tai eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista johdettujen 

tuotteiden kieltäminen
Lupaa ei myönnetä tuotteille, jotka on 
johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai 
soluja, jotka ovat peräisin tai jotka on 
johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista.
Säännöksellä ei kielletä somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan.

Or. en

(entinen tarkistus 22 PR 617323)

Perustelu

Ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava, kuten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa korostetaan. Ihmisen ja eläimen alkiosta 
valmistettavien hybridien tai kimairojen luominen loukkaa ihmisen koskemattomuuden 
oikeutta ja ihmisarvoa. Lisäksi bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetussa 
direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairojen tuotanto ei ole 
patentoitavissa. Tästä syystä tämän asetuksen nojalla ei saisi myöntää lupaa sellaisille 
tuotteille, jotka sisältävät ihmisen ja eläimen alkiosta luotavia hybridejä tai kimairoja tai 
jotka on johdettu näistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 94
3 C ARTIKLA (uusi)

3 c artikla
Ihmisen tai eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista johdettujen 
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tuotteiden kieltäminen
Lupaa ei myönnetä tuotteille, jotka on 
johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai 
soluja, jotka ovat peräisin tai jotka on 
johdettu ihmisen ja eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista.
Säännöksellä ei kielletä somaattisten 
eläinsolujen tai -kudosten siirtoa 
ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta 
varten, sikäli kuin tämä ei vaikuta 
sukusolulinjaan.

Or. en

(entinen tarkistus 22 PR 617323)

Perustelu

Ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava, kuten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa korostetaan. Ihmisen ja eläimen alkiosta 
valmistettavien hybridien tai kimairojen luominen loukkaa ihmisen koskemattomuuden 
oikeutta ja ihmisarvoa. Lisäksi bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetussa 
direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairojen tuotanto ei ole 
patentoitavissa. Tästä syystä tämän asetuksen nojalla ei saisi myöntää lupaa sellaisille 
tuotteille, jotka sisältävät ihmisen ja eläimen alkiosta luotavia hybridejä tai kimairoja tai 
jotka on johdettu näistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 95
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Geeniterapiassa ja somaattisessa 
soluterapiassa käytettäville lääkkeille 
direktiivin 2001/20/EY 6 artiklan 
7 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja 
9 artiklan 6 kohdassa vahvistettuja sääntöjä 
on sovellettava kudosteknologiatuotteisiin.

1. Geeniterapiassa ja somaattisessa 
soluterapiassa käytettäville lääkkeille 
direktiivin 2001/20/EY 6 artiklan 
7 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja 
9 artiklan 6 kohdassa vahvistettuja sääntöjä 
ei sovelleta kudosteknologiatuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Geeniterapiassa ja somaattisessa soluterapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevaa pidennettyä 
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180 päivän tarkastelujaksoa (josta säädetään kliinisiä tutkimuksia koskevassa direktiivissä) ei 
pidä soveltaa kudosteknologiatuotteisiin. Osa kyseisistä tuotteista kuuluu nykyisen 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin nopeampien ja joustavampien menettelyjen 
piiriin, jotka ovat täysin riittäviä. Lisäksi Yhdysvaltojen nykyisen (ja toimivan) lainsäädännön 
mukaan 30 päivän määräaika on riittävä näille tuotteille eikä nähtävissä ole mitään merkkejä 
siitä, että tämä määräaika olisi riittämätön. Tästä syystä ehdotetaan, että 
kudosteknologiatuotteisiin sovelletaan samaa järjestelmää kuin ihmisille tarkoitettuihin 
lääkkeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 96
4 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio laatii pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat 
hyvän kliinisen tutkimustavan 
yksityiskohtaiset ohjeet.

3. Komissio laatii pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä ja erityisesti 
kudosteknologiatuotteita koskevat kliinisten 
tutkimusten lupamenettelyjen ja hyvän 
kliinisen tutkimustavan yksityiskohtaiset 
ohjeet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella osoitetaan, että säännöksiä on laadittava erityisesti kudosteknologiatuotteille, 
sillä niitä varten ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä näin ollen myöskään ohjeita; 
tämä koskee paitsi hyvää kliinistä tutkimustapaa myös kliinisten tutkimusten lupia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 97
4 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen säännösten mukaisesti 
komission jokainen ehdotus ja muutos on 
annettava pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevälle komitealle lausuntoa varten. 
Jokainen lausunto julkaistaan 
mahdollisimman pian.

Or. fr

(entinen tarkistus 66 AM 620607)
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Perustelu

Tekstien välttämätön mukauttaminen tieteen kehitykseen, ilman että parlamentti 
järjestelmällisesti käsittelisi asiaa, ei saa merkitä sitä, että potilaiden edut unohdetaan. 
Kliinisiä tutkimuksia ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden valmistusta 
koskevien sääntöjen muuttaminen asetusehdotuksessa esitetyllä tavalla on toteutettavissa vain 
toimimalla mahdollisimman avoimesti. Asetukseen on näin ollen kirjattava hyvin selkeitä 
velvoitteita komissiolle, jotta se selvittäisi mukauttamisen perusteita ja 
päätöksentekoprosesseja ja jotta pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea voisi 
osallistua järjestelmällisesti tähän työskentelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 98
5 ARTIKLA

Komissio julkaisee pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat, 
hyvien tuotantotapojen periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet.

Komissio hyväksyy 
kudosteknologiatuotteita koskevat 
toimenpiteet, joihin sisältyvät hyvien 
tuotantotapojen periaatteet ja ohjeet 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Näiden 
periaatteiden ja yleisohjeiden laadinnassa 
komissio kuulee säännellyn teollisuuden 
edustajia ja muita asiantuntijoita ja ottaa 
tarvittaessa huomioon direktiivin 
90/385/ETY ja 93/42/ETY mukaiset 
laatujärjestelmiä koskevat periaatteet sekä 
asiaa koskevat eurooppalaiset ja 
kansainväliset standardit ja normit, joita 
sovelletaan näiden direktiivien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2003/94/EY vahvistetut hyvien tuotantotapojen periaatteet eivät ehkä täysin ole 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden vaatimusten mukaisia. Tarvittaisiin 
uusi hyvien tuotantotapojen periaatteita käsittelevä direktiivi, jossa keskityttäisiin erityisesti 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin lääkkeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 99
5 ARTIKLA
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Komissio julkaisee pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat, 
hyvien tuotantotapojen periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet.

Komissio esittää pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat, 
hyvien tuotantotapojen periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet ja ne 
julkaistaan viraston Internet-sivustolla 
mahdollisimman pian.

Or. fr

Perustelu

Vaikuttaa välttämättömältä, että ohjeet julkistetaan ja saatetaan tietoon julkaisemalla ne 
viraston Internet-sivustolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 100
6 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jos kudosteknologiatuote sisältyy 
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 
90/385/ETY 1 artiklan 2 a kohdan tai 
direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 a kohdan 
mukaiseen lääkinnällisen laitteen 
määritelmään, eikä sillä ole sen vuoksi 
ensisijaisesti farmakologista, 
immunologista tai metabolista vaikutusta, 
sitä ei katsota direktiivissä 2001/83/EY 
tarkoitetuksi lääkkeeksi, vaan se katsotaan 
lääkinnälliseksi laitteeksi, josta säädetään 
direktiivissä 90/385/ETY tai direktiivissä 
93/42/ETY näiden direktiivien muista 
säännöksistä huolimatta.

Or. en

Perustelu

Tuotteita, joilla on pääasiassa fyysinen vaikutus, säännellään samalla tavoin kuin 
lääkinnällisiä laitteita, kun taas tuotteita, joilla on farmakologisia, immunologisia tai 
metabolisia vaikutuksia, säännellään kuten lääkkeitä. Tässä yhteydessä sovelletaan myös 
direktiiviä 2004/23/EY, jossa säädetään ihmiskudoksia ja -soluja koskevista laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksista. Kudosteknologiatuotteita, joilla ei ole ensisijaisesti 
farmakologisia, immunologisia tai metabolisia vaikutuksia olisi näin ollen säänneltävä kuten 
lääkinnällisiä laitteita eikä kuten lääkkeitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 101
7 ARTIKLA

Kudosteknologiatuotteisiin sovellettavat 
erityisvaatimukset

Laitteita sisältäviin pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviin lääkkeisiin

sovellettavat eritysvaatimukset
Asetuksen (EY) N:o 726/2004 6 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi 
kudosteknologiatuotteen lupahakemuksiin 
on sisällyttävä kuvaus tuotteen fyysisistä 
ominaispiirteistä ja tuotteen toiminnasta sekä 
tuotteen suunnittelumenetelmien kuvaus 
direktiivin 2001/83/EY liitteen I mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 6 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi 
lääkinnällisiä laitteita, biomateriaaleja, 
tukirunkoja tai matriiseja sisältävän 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävän 
lääkkeen lupahakemuksiin on sisällyttävä 
kuvaus tuotteen fyysisistä ominaispiirteistä 
ja tuotteen toiminnasta sekä tuotteen 
suunnittelumenetelmien kuvaus direktiivin 
2001/83/EY liitteen I mukaisesti tai muita 
asiaa koskevia oikeudellisia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/83/EY liitteeseen I (joka koskee lääkkeitä) ei sisälly lääkinnällisiä laitteita 
koskevia vaatimuksia, ja tästä syystä on tarvittaessa sovellettava muita oikeudellisia 
vaatimuksia, jotta voidaan sisällyttää kuvaus lääkinnällisten laitteiden fyysisistä 
ominaispiirteistä ja vaikutuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 102
8 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jokainen komission muutosehdotus 
annetaan pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevälle komitealle lausuntoa varten. 
Jokainen lausunto julkaistaan 
mahdollisimman pian.

Or. fr
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(entinen tarkistus 68 AM 620607)

Perustelu

Tekstien välttämätön mukauttaminen tieteen ja teknologian kehitykseen, ilman että 
parlamentti järjestelmällisesti käsittelisi asiaa, ei saa merkitä sitä, että potilaiden edut 
unohdetaan. Kliinisiä tutkimuksia ja kudosteknologiatuotteiden valmistamista koskevien 
sääntöjen muuttaminen asetusehdotuksessa esitetyllä tavalla on toteutettavissa vain 
toimimalla mahdollisimman avoimesti. Asetukseen on näin ollen kirjattava hyvin selkeitä 
velvoitteita komissiolle, jotta se selvittäisi mukauttamisen perusteita ja 
päätöksentekoprosesseja ja jotta pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea voisi 
osallistua järjestelmällisesti tähän työskentelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 103
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean 1 kohdan mukaisesti antama 
suositus on toimitettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean puheenjohtajalle hyvissä ajoin 
sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 6 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettua määräaikaa voidaan 
noudattaa.

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä 
komitea valmistelee tieteellisen 
lausuntoluonnoksen, joka on toimitettava 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevälle komitealle ja johon kyseisen 
komitean lausunto perustuu.

Or. en

Perustelu

Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittävän komitean olisi oltava elin, joka koostuu 
asiantuntijoista, jotka pystyvät toimimaan tieteellisinä asiantuntijoina ja antamaan perustan 
komitean lopulliselle päätökselle. Sen vastuuta olisi siksi lisättävä. Jotta varmistetaan 
asianmukainen asiantuntemuksen taso, olisi tärkeää ottaa mukaan asiantuntijoita jäseniksi, 
joilla on kokemusta lääkinnällisten laitteiden arvioinnista, koska useilla asianomaisilla 
tuotteilla on monia yhteisiä ominaispiirteitä lääkinnällisten laitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 104
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean 1 kohdan mukaisesti antama 

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean 1 kohdan mukaisesti antama 
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suositus on toimitettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 
puheenjohtajalle hyvissä ajoin sen 
varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 
726/2004 6 artiklan 3 kohdassa vahvistettua 
määräaikaa voidaan noudattaa.

suositus on toimitettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 
puheenjohtajalle hyvissä ajoin sen 
varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 
726/2004 6 artiklan 3 kohdassa vahvistettua 
määräaikaa voidaan noudattaa. Jos hakija ei 
ole samaa mieltä pitkälle kehitettyjen 
terapioiden komitean suosituksen kanssa, 
hakija voi 15 päivän kuluessa suosituksen 
saamisesta toimittaa kirjalliset 
huomatuksensa ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevälle komitealle. Ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on kuultava hakijaa ennen 
lausuntonsa antamista, jos hakija vaatii 
sitä kirjallisissa huomautuksissaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja sen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakijalla on mahdollisuus 
toimittaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean lausuntoa koskeva kirjallinen 
pyyntö ja vastaavasti hakijalla, joka on saanut pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean lausunnon, on mahdollisuus valittaa, jotta varmistetaan viraston johdonmukainen 
toiminta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 105
9 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Kudosteknologiatuotetta koskevan 
hakemuksen osalta ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevän komitean on 
annettava lausuntonsa 150 päivän 
kuluessa, josta säädetään asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 14 artiklan 9 kohdassa. 
Komission on myös hyväksyttävä 
asianmukaisia määräyksiä, joiden pohjalta 
tarkastellaan kudosteknologiatuotteita 
koskeviin myyntilupahakemuksiin liittyviä 
muutoksia asetuksen (EY) N:o 726/2004 
87 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon 
tällaisten tuotteiden ja muiden lääkkeiden 
väliset mahdolliset eroavuudet, jolloin 
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yksinkertaistettu tai nopeutettu menettely 
voi olla perusteltu.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon kudosteknologiatuotteiden nopean kehityksen ja näiden tuotteiden rajallisen 
elinkaaren, tässä tarkistuksessa otetaan käyttöön ensimmäistä myyntilupahakemusta koskeva 
nopeutettu menettely (150 päivää ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 
käsittelyyn tavanomaisia lääkkeitä koskevan 210 päivän sijasta) ja vaaditaan komission 
direktiiviä muutoksista, joissa otettaisiin huomioon kudosteknologiatuotteiden erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 106
10 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Yhdistettyä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävää tuotetta koskevan 
myyntilupahakemuksen on sisällettävä 
tiedot, jotka vahvistavat, että 6 artiklan 
keskeiset vaatimukset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun asetuksen 6 artiklan mukaisesti on lääkinnällisen laitteen, joka sisältyy pitkälle 
kehitetyissä terapioissa käytettyyn lääkkeeseen, täytettävä näitä tuotteita koskevat olennaiset 
vaatimukset. Myyntilupahakemuksen on sisällettävä tiedot, jotka vahvistavat, että nämä ehdot 
täyttyvät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja John Bowis

Tarkistus 107
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos ilmoitettu laitos on jo arvioinut 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävään tuotteeseen sisältyvän
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen
direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 

2. Yhdistettyä pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävää tuotetta koskevaan 
myyntilupahakemukseen voidaan liittää 
tulokset ilmoitetun laitoksen direktiivin 
93/42/EY tai direktiivin 90/385/ETY 
mukaisesti suorittamasta lääkinnällisen 
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90/385/ETY mukaisesti, viraston on otettava 
arvioinnin tulokset huomioon omassa 
kyseisen lääkkeen arvioinnissaan.

laitteen tai aktiivisen implantoitavan 
lääkinnällisen laitteen arvioinnista. 
Viraston on otettava arvioinnin tulokset 
huomioon omassa kyseisen lääkkeen 
arvioinnissaan.

Jos myyntilupahakemukseen ei sisälly 
tällaisia tuloksia, viraston on pyydettävä 
lausuntoa hakijan kanssa yhteistyössä 
nimetyltä ilmoitetulta laitokselta siitä, onko 
lääkinnällinen laite direktiivin 93/42/ETY 
liitteen I tai direktiivin 90/385/ETY 
mukainen. 

Or. en

Perustelu

Viraston erityisasiantuntemusta lääkkeistä ja ilmoitettujen laitosten tietämystä 
lääkinnällisistä laitteista on käytettävä asianmukaisesti hyödyksi ja samalla vältettävä turhaa 
työtä ja/tai päällekkäisyyksiä. Määrittelemällä selvästi tehtävät ja velvollisuudet vähennetään 
myös tarpeettomia viivytyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 108
10 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos ilmoitettu laitos on jo arvioinut 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävään tuotteeseen sisältyvän 
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen 
direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 
90/385/ETY mukaisesti, viraston on otettava 
arvioinnin tulokset huomioon omassa 
kyseisen lääkkeen arvioinnissaan.

2. Yhdistettyä pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävää tuotetta koskevaan 
myyntilupahakemukseen on, mikäli 
mahdollista, liitettävä tulokset ilmoitetun 
laitoksen direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 
90/385/ETY mukaisesti suorittamasta 
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen 
arvioinnista. Viraston on otettava arvioinnin 
tulokset huomioon omassa kyseisen 
lääkkeen arvioinnissaan.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että hakijalla on mahdollisuus teettää ilmoitetulla laitoksella 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävään lääkkeeseen sisältyvän laitteen 
arviointi ja sertifiointi lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siinä 
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tapauksessa viraston olisi otettava tämän arvioinnin tulokset huomioon omassa yhdistetyn 
tuotteen arvioinnissaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 109
10 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos ilmoitettu laitos on jo arvioinut 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävään tuotteeseen sisältyvän 
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen 
direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 
90/385/ETY mukaisesti, viraston on otettava
arvioinnin tulokset huomioon omassa 
kyseisen lääkkeen arvioinnissaan.

2. Yhdistettyä pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävää tuotetta koskevaan 
myyntilupahakemukseen voidaan liittää 
tulokset ilmoitetun laitoksen, joka on 
nimetty yhteistyössä hakijan kanssa, 
direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 
90/385/ETY mukaisesti suorittamasta 
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen 
arvioinnista. Viraston on otettava arvioinnin 
tulokset huomioon omassa kyseisen 
lääkkeen arvioinnissaan.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että hakijalla on mahdollisuus teettää ilmoitetulla laitoksella 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävään lääkkeeseen sisältyvän laitteen 
arviointi ja sertifiointi lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti, jotta 
kyseisen lääkkeen arviointimenettely olisi joustavampi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 110
14 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Pakkausseloste on laadittava 
kohderyhminä olevien potilaiden 
kuulemisen perusteella selosteen 
luettavuuden, selkeyden ja käytön 
helppouden varmistamiseksi.

2. Kun tuotetta annetaan potilaille 
ainoastaan lääkärin valvonnassa, 
pakkausselosteena voidaan käyttää 
direktiivissä 2001/83/EY olevan 11 artiklan 
mukaista valmisteyhteenvetoa.

Or. en
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(entinen tarkistus 74 AM 620607)

Perustelu

Koska valtaosa pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä tuotteista ei päädy potilaiden 
käsiin, vaan niitä annetaan potilaille suoraan lääkärien valvonnassa, terapiaa koskevat 
tiedot, erityisesti kun kyse on autologisista tuotteista, on annettava potilaalle jopa ennen 
lähtöaineen poistamista. Tästä syystä olisi annettava mahdollisuus käyttää 
valmisteyhteenvetoa pakkausselosteena. Koska pakkaus ei päädy potilaiden käsiin, 
kohderyhminä olevien potilaiden kuuleminen ei enää ole tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 111
15 ARTIKLAN OTSIKKO

Luvanannon jälkeinen riskinhallinta Luvanannon jälkeinen tehon ja 
haittavaikutusten seuranta sekä

riskinhallinta

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta 27 (15 artiklan 1 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 112
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan n alakohdassa 
tarkoitetusta neuvonnasta virastolle 
maksettaviin maksuihin sovelletaan 
90 prosentin alennusta pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden osalta.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan n alakohdassa 
tarkoitetusta neuvonnasta virastolle 
maksettaviin pk-yritysten ja "innovatiivisten 
yritysten" maksuihin sovelletaan 
22 marraskuuta 2006 hyväksyttyihin EU:n 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatioille 
myöntämään valtiontukea koskeviin 
puitteita koskevien kriteerien mukaisesti 
90 prosentin alennusta ja muiden hakijoiden 
maksuihin 65 prosentin alennusta pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
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lääkkeiden osalta.

Or. en

Perustelu

Asetuksella pyritään kannustamaan ja tukemaan pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettyjen 
lääkkeiden kehittämistä yrityksissä ja näiden lääkkeiden erityispiirteet on tunnustettava. 
Poikkeusta on sovellettava niille yrityksille maksettaviin tukiin, jotka eivät täytä komission 
suosituksen 2003/361/EY mukaisia pk-yrityksiä koskevia vaatimuksia, mutta joilla on 
vastaava tarve tukeen esim. jos niitä ei pidetä pk-yrityksinä, koska ne eivät täytä 
riippumattomuuskriteeriä tai koska ne ylittävät vuosiliikevaihdon enimmäismäärän suurista 
tutkimukseen ja kehitykseen tehdyistä investoinneista johtuen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 113
19 A ARTIKLA (uusi)

19 a artikla
Pienille ja keskisuurille 

biotekniikkayrityksille tarkoitetut
kannustimet

1. Sellaiset pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden valmistajat, joiden 
palveluksessa on enintään 500 työntekijää 
ja joiden liikevaihto on enintään 
100 miljoonaa euroa tai joiden taseen 
loppusumma on enintään 70 miljoonaa 
euroa, ovat oikeutettuja hyötymään kaikista 
kannustimista, joita myönnetään pienille ja 
keskisuurille yrityksille komission 
suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.
2. Tätä sovelletaan myös yrityksiin, joista 
muut yritykset omistavat enintään 
50 prosenttia, jos mainitut muut yritykset 
käyttävät vuosiliikevaihdostaan enemmän 
kuin 15 prosenttia tutkimus- ja 
kehitystoimintaan.

Or. en

(entinen tarkistus 83 AM 620607)

Perustelu

Monilla uusilla biotekniikkayrityksillä on vaikeuksia täyttää pk-yrityksiä koskevat kriteerit. 
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Yhtenä syynä voidaan mainita se, että jonkin patentin tai teknologiayhteisön osto tai myynti 
saattaa kerralla merkitä suurta liikevaihtoa, jolloin nykyiset rajat ylittyvät. Toinen syy on se, 
että monet yritykset eivät vastaa riippumattomuuskriteerejä (osuudet alle 25 prosenttia), 
koska ne ovat muodostaneet yhteenliittymiä muiden yritysten kanssa. Ongelmat heikentävät 
merkittävästi juuri biotekniikkayritysten tilannetta. Näin ollen mainittujen yritysten olisi 
saatava edullisempaa rahoitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 114
19 B ARTIKLA (uusi)

19 b artikla
Myyntilupamaksun alentaminen

1. Myyntilupamaksua alennetaan 
50 prosentilla, jos hakija pystyy 
osoittamaan, että pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävä lääke on yleisen edun 
kannalta tärkeä yhteisössä tai jos kyseisen 
tuotteen markkinoinnista odotettavissa 
oleva tuotto on vähäinen.
2. 1 kohtaa sovelletaan myös maksuihin, 
joita virasto perii myyntiluvan myöntämistä 
seuraavan vuoden aikana tuotteen 
luvansaannin jälkeisistä toimista.
3. Kun kyse on pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä, joiden palveluksessa on 
enintään 500 työntekijää ja joiden 
liikevaihto on enintään 100 miljoonaa 
euroa tai joiden taseen loppusumma on 
enintään 70 miljoonaa euroa, 1 kohtaa 
sovelletaan myös luvansaannin jälkeisiä 
toimia koskeviin viraston maksuihin ilman 
aikarajaa.
4. Kun kyse on yrityksestä, josta muut 
yritykset omistavat enintään 50 prosenttia 
ja joka käyttää vuosiliikevaihdostaan 
enemmän kuin 15 prosenttia tutkimus- ja 
kehitystoimintaan, 1 kohtaa sovelletaan 
myös luvansaannin jälkeisiä toimia 
koskeviin viraston maksuihin ilman 
aikarajaa.

Or. en
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(entinen tarkistus 84 AM 620607)

Perustelu

Myyntilupamaksujen alentaminen on tarpeen silloin, kun pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet ovat yleisen edun mukaisia, kuten silloin kun kyseessä on harvinaislääke 
tai kun luvan hakija on pk-yritys. Keskitetty lupamenettely on merkittävä hallinnollinen rasite 
kyseisille tuotteille ja yrityksille, ja sitä olisi kevennettävä alentamalla myyntilupamaksuja 
mahdollisimman paljon. Vaaditut alennukset ovat välttämättömiä myös pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäville autologisille lääkkeille ja suunniteltuun tarkoitukseen käytettäville 
lääkkeille, koska näitä tuotteita voidaan tuoda markkinoille vain rajoitetusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 115
19 A ARTIKLA (uusi)

19 a artikla
Tekninen tuki

Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 
soveltamiseksi annettava erityistä teknistä 
tukea hakijoille ja myyntiluvan haltijoille. 
Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
on annettava tätä tukea ja siinä on 
keskityttävä erityisesti 
– tukemaan yrityksiä, jotka eivät täytä 
komission suosituksen 2003/361/EY 
mukaisia pk-yrityksiä koskevia vaatimuksia 
mutta joilla on vastaava tarve saada tukea 
esimerkiksi, jos niitä ei pidetä pk-
yrityksinä, koska ne eivät täytä 
riippumattomuuskriteeriä tai koska ne 
ylittävät vuosiliikevaihdon 
enimmäismäärän suurista tutkimukseen ja 
kehitykseen tehdyistä investoinneista 
johtuen, ja
– tukemaan yksityisiä sairaaloita tai muita 
pieniä laitoksia, esimerkiksi yliopiston 
laitoksia, jotka eivät täytä direktiivin 
2001/83 3 artiklan 7 kohdan mukaisia 
ehtoja. Tukea on annettava sillä ehdolla, 
että pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet valmistetaan ja niitä 
käytetään erikoislääkärin ollessa teknisesti 
vastuussa ja yksittäisiä potilaita koskevan 
lääkereseptin mukaisesti.
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Or. en

(entinen tarkistus 82 AM 620607)

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa koskevien poikkeusten on oltava mahdollisimman rajoitettuja, jotta 
uusista lääkkeistä koituu nopeasti hyötyä kaikille potilaille Euroopassa. Kuitenkin erityistä 
tukea on annettava mahdollisille hakijaryhmille ottaen huomioon tämän varsin innovatiivisen 
alan erityisominaisuudet. Tämä voidaan toteuttaa parhaiten kansallisella tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 116
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) neljä jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ja joilla on oltava 
asiantuntemusta lääkinnällisistä laitteista, 
jotka sisältävät kudosteknologiatuotteita, 
koostuvat niistä tai joita käytetään yhdessä 
niiden kanssa.

Or. en

(entinen muutettu tarkistus 88 AM 620607)

Perustelu

Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittävän komitean olisi oltava elin, joka koostuu 
asiantuntijoista, jotka pystyvät toimimaan tieteellisinä asiantuntijoina ja antamaan perustan 
komitean lopulliselle päätökselle. Sen vastuuta olisi siksi lisättävä. Jotta varmistetaan riittävä 
asiantuntemuksen taso, olisi tärkeää ottaa mukaan asiantuntijoita jäseniksi, joilla on 
kokemusta lääkinnällisten laitteiden arvioinnista, koska useilla asianomaisilla tuotteilla on 
monia yhteisiä ominaispiirteitä lääkinnällisten laitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 117
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) viraston lääkevalvontatyöryhmän 
jäsen.



PE 382.323v03-00 48/2 AM\645919FI.doc

FI

Or. fr

(entinen tarkistus 89 AM 620607)

Perustelu

Jotta pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevässä komiteassa kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota ei-toivottujen vaikutusten tutkimiseen pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden luonteen vuoksi, Euroopan lääkearviointiviraston lääkevalvontatyöryhmän 
edustajan olisi syytä olla kyseisen komitean jäsen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 118
21 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean kaikki jäsenet on valittava 
tieteellisen pätevyytensä tai pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä omaavansa kokemuksensa 
perusteella. Edellä olevan 1 kohdan b 
alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
tehtävä yhteistyötä viraston toimitusjohtajan 
koordinoimina sen takaamiseksi, että 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean lopullinen kokoonpano kattaa 
riittävästi ja tasapuolisesti pitkälle 
kehitettyjen terapioiden kannalta merkittävät 
tieteenalat, mukaan luettuina lääkinnälliset 
laitteet, kudosteknologia, geeniterapia, 
soluterapia, bioteknologia, lääkevalvonta, 
riskinhallinta ja etiikka.

2. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean kaikki jäsenet ja varajäsenet on 
valittava tieteellisen pätevyytensä tai pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä omaavansa kokemuksensa 
perusteella. Edellä olevan 1 kohdan b
alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
tehtävä yhteistyötä viraston toimitusjohtajan 
koordinoimina sen takaamiseksi, että 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean lopullinen kokoonpano kattaa 
riittävästi ja tasapuolisesti pitkälle 
kehitettyjen terapioiden kannalta merkittävät 
tieteenalat, mukaan luettuina lääkinnälliset 
laitteet, kudosteknologia, geeniterapia, 
soluterapia, bioteknologia, lääkevalvonta, 
riskinhallinta ja etiikka.

Vähintään kahdella pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevän komitean jäsenellä 
ja kahdella varajäsenellä on oltava 
tieteellistä asiantuntemusta lääkinnällisistä 
laitteista.

Or. en

Perustelu

Edellä 1 kohdassa mainituilla, pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän komitean 
varajäsenillä on oltava sama tieteellinen pätevyys tai pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä saatu kokemus kuin komitean jäsenillä. Jotta varmistetaan riittävä 
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asiantuntemuksen taso, olisi tärkeää ottaa mukaan asiantuntijoita jäseniksi, joilla on
kokemusta lääkinnällisten laitteiden arvioinnista, koska useilla asianomaisilla tuotteilla on 
monia yhteisiä ominaispiirteitä lääkinnällisten laitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 119
21 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Virasto julkaisee jäsenten nimet ja tiedot 
heidän tieteellisestä pätevyydestään.

5. Jäsenten nimet ja tiedot heidän 
tieteellisestä pätevyydestään julkaistaan 
mahdollisimman pian viraston Internet-
sivustolla.

Or. fr

(entinen tarkistus 92 AM 620607)

Perustelu

Vaikuttaa välttämättömältä, että komitean jäseniä koskevat tiedot julkistetaan ja saatetaan 
tietoon julkaisemalla ne viraston Internet-sivustolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 120
22 ARTIKLA

1. Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean jäsenet ja asiantuntijat sitoutuvat 
toimimaan yleisen edun mukaisesti ja 
riippumattomalla tavalla. Heillä ei saa olla 
lääketeollisuuteen, lääkinnällisten 
laitteiden tai bioteknologian alaan 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, jotka 
voisivat asettaa heidän puolueettomuutensa 
kyseenalaiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklassa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi pitkälle
kehitettyjä terapioita käsittelevän komitean 
jäsenillä ja varajäsenillä ei saa olla 
bioteknologian ja lääkinnällisten laitteiden 
alaan taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, 
jotka voisivat asettaa heidän 
puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Kaikki 
näihin aloihin liittyvät epäsuorat 
sidonnaisuudet on ilmoitettava asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 63 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin.

2. Kaikki lääketeollisuuteen, 
lääkinnällisten laitteiden tai bioteknologian 
alaan liittyvät epäsuorat sidonnaisuudet on 
ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 726/2004 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
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rekisteriin.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että samanlainen avoimuuden taso, joka koskee EMEA:n komiteoita 
(asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan mukaisesti), koskee myös uutta pitkälle kehittyneitä 
terapioita käsittelevää komiteaa. Lisäksi on täsmennettävä, että sidonnaisuudet 
bioteknologian tai lääkinnällisten laitteiden alaan ovat kiellettyjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 121
23 ARTIKLAN A ALAKOHTA

(a) antaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevälle komitealle neuvontaa pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävän lääkkeen 
kehittämisessä esille tulleista tiedoista 
kyseisen lääkkeen laatua, turvallisuutta ja
tehoa koskevan lausunnon laatimiseksi;

(a) laatii pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävien lääkkeiden laatua, 
turvallisuutta ja tehoa koskevan
lausuntoluonnoksen, joka on toimitettava 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevälle komitealle;

Or. en

Perustelu

Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittävän komitean olisi oltava elin, joka koostuu 
asiantuntijoista, jotka pystyvät toimimaan tieteellisinä asiantuntijoina ja antamaan perustan 
komitean lopulliselle päätökselle. Sen vastuuta olisi näin ollen lisättävä. Jotta varmistetaan 
riittävä asiantuntemuksen taso, olisi tärkeää ottaa mukaan asiantuntijoita jäseniksi, joilla on 
kokemusta lääkinnällisten laitteiden arvioinnista, koska useilla asianomaisilla tuotteilla on 
monia yhteisiä ominaispiirteitä lääkinnällisten laitteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 122
24 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jokainen komission muutosehdotus 
annetaan pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevälle komitealle lausuntoa varten. 
Jokainen lausunto julkaistaan 
mahdollisimman pian.
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Or. fr

(entinen tarkistus 96 AM 620607)

Perustelu

Tekstien välttämätön mukauttaminen tieteen ja teknologian kehitykseen, ilman että 
parlamentti järjestelmällisesti käsittelisi asiaa, ei saa merkitä sitä, että potilaiden edut 
unohdetaan. Kliinisiä tutkimuksia ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden 
valmistusta koskevien sääntöjen muuttaminen asetusehdotuksessa esitetyllä tavalla on 
toteutettavissa vain toimimalla mahdollisimman avoimesti. Asetukseen on näin ollen 
kirjattava hyvin selkeitä velvoitteita komissiolle, jotta se selvittäisi mukauttamisen perusteita 
ja päätöksentekoprosesseja ja jotta pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea voisi 
osallistua järjestelmällisesti tähän työskentelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 123
25 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Mainitussa kertomuksessa komissio arvioi 
myös teknisen kehityksen vaikutusta 
asetuksen soveltamiseen. Se laatii 
tarvittaessa myös lainsäädäntöehdotuksen
asetuksen tarkistamisesta siten, että sen 
soveltamisalaan sisällytetään uudet 
hoitomuodot, jotka täyttävät lääkkeen 
määritelmän, mutta jotka eivät ole 
geeniterapiaa, soluterapiaa eivätkä 
kudosteknologiaa.

Or. en

(entinen muutettu tarkistus 98 AM 620607)

Perustelu

Tutkimuksen edistyminen saattaa luoda uusia hoitomuotoja, jotka eivät ole geeniterapiaa, 
soluterapiaa eivätkä kudosteknologiaa. Olisi potilaiden etujen mukaista, että uudet 
hoitomuodot sisällytetään tulevaisuudessa asetuksen soveltamisalaan, jotta niiden tuloksena 
syntyvät tuotteet voidaan hyväksyä Euroopan laajuisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 124
25 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Mainitussa kertomuksessa komissio arvioi 
myös teknisen kehityksen vaikutusta 
asetuksen soveltamiseen. Se laatii 
tarvittaessa myös lainsäädäntöehdotuksen 
siten, että sen soveltamisalaan sisällytetään 
uudet hoitomuodot, jotka eivät ole 
geeniterapiaa, soluterapiaa eivätkä 
kudosteknologiaa.

Or. en

(entinen muutettu tarkistus 98 AM 620607)

Perustelu

Tutkimuksen edistyminen saattaa luoda uusia hoitomuotoja, jotka eivät ole geeniterapiaa, 
soluterapiaa eivätkä kudosteknologiaa. Olisi potilaiden etujen mukaista, että uudet 
hoitomuodot sisällytetään tulevaisuudessa asetuksen soveltamisalaan, jotta niiden tuloksena 
syntyvät tuotteet voidaan hyväksyä Euroopan laajuisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 125
27 ARTIKLAN 2 KOHTA

Liite, 1 a kohta (asetus (EY) N:o 726/2004)

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…*.

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…* lukuun ottamatta tuotteita, jotka
– muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä,
– on johdettu ihmisen tai eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista.
Säännöksellä ei pitäisi kuitenkaan kieltää 
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somaattisten eläinsolujen tai -kudosten 
siirtoa ihmiskehoon terapeuttista 
tarkoitusta varten, sikäli kuin tämä ei 
vaikuta sukusolulinjaan (toisin sanoen 
ksenotransplantaatioon).

Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
yhteisön lupaa. Direktiivissä 98/44/EY korostetaan myös, että sukusoluista luotavien 
kimairojen tuotanto ei ole patentoitavissa. Tästä syystä yhteisön lupaa ei saisi myöntää 
sellaisille tuotteille, jotka sisältävät näistä johdettuja kudoksia ja soluja. Poistamalla ne 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 liitteestä, niille ei ole mahdollista saada eurooppalaista 
myyntilupaa. Näille tuotteille voidaan myöntää ainoastaan kansallinen myyntilupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 126
27 ARTIKLAN 2 KOHTA

Liite, 1 a kohta (asetus (EY) N:o 726/2004)

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…*.

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…* lukuun ottamatta tuotteita, jotka

– muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä,
– on johdettu ihmisen tai eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista.
Säännöksellä ei pitäisi kuitenkaan kieltää 
somaattisten eläinsolujen tai -kudosten 
siirtoa ihmiskehoon terapeuttista 
tarkoitusta varten, sikäli kuin tämä ei 
vaikuta sukusolulinjaan (toisin sanoen 
ksenotransplantaatioon).
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Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
yhteisön lupaa. Direktiivissä 98/44/EY korostetaan myös, että sukusoluista luotavien 
kimairojen tuotanto ei ole patentoitavissa. Tästä syystä yhteisön lupaa ei saisi myöntää 
sellaisille tuotteille, jotka sisältävät näistä johdettuja kudoksia ja soluja. Poistamalla ne 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 liitteestä, niille ei ole mahdollista saada eurooppalaista 
myyntilupaa. Näille tuotteille voidaan myöntää ainoastaan kansallinen myyntilupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 127
27 ARTIKLAN 2 KOHTA

Liite, 1 a kohta (asetus (EY) N:o 726/2004)

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…*.

1 a. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet sellaisina kuin ne 
määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…*] lukuun ottamatta pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä, 
joilla on autologinen tai suunniteltu 
käyttötarkoitus ja jotka valmistetaan 
kokonaan ja myydään yhdessä 
jäsenvaltiossa ja joille kyseinen jäsenvaltio 
on vaihtoehtona kaavaillut kansallista 
myyntilupaa viiden vuoden ajanjaksoksi 
myyntiluvan myöntämisestä kansallisella 
tasolla. Jälkeenpäin myyntilupa on 
uusittava keskitetyn menettelyn puitteissa, 
ja tämän seurauksena uusitusta 
kansallisesta myyntiluvasta tulee keskitetty 
myyntilupa.

Or. en

(entinen tarkistus 102 AM 620607)

Perustelu

Jotta voitaisiin helpottaa monien sellaisten pk-yritysten markkinoillepääsyä, jotka haluavat 
myydä tuotettaan vain yhdessä jäsenvaltiossa, kansallisella tasolla myönnettävästä 
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myyntiluvasta olisi tehtävä mahdollinen tuotteille, joita myydään vain kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Kansallinen myyntilupa olisi rajoitettava viiden vuoden ajanjaksoon. Luvan 
uusiminen kyseisen viiden vuoden ajanjakson jälkeen voidaan toteuttaa keskitetyllä 
lupamenettelyllä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 128
28 ARTIKLAN 1 KOHTA

3 artiklan 7 kohta (direktiivi 2001/83/EY)

7. pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin, sellaisena kuin ne on määritelty 
[pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston] asetuksessa (EY) N:o…*,
jotka sekä valmistetaan kokonaan että 
käytetään sairaalassa yksittäiselle potilaalle 
annetun lääkemääräyksen mukaisesti.

7. pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin, sellaisena kuin ne on määritelty 
[pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston] asetuksessa (EY) N:o…*, 
jotka sekä valmistetaan kokonaan että 
käytetään sairaalassa ja jotka on valmistettu 
voittoa tavoittelemattomasti yksittäiselle 
potilaalle annetun lääkemääräyksen 
mukaisesti.

Sairaalalla tarkoitetaan kansallista 
sairaalaverkostoa ja niihin liittyviä 
keskuksia kansallisen 
terveydenhoitojärjestelmän puitteissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että tätä asetusta ei sovelleta pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin, jotka valmistetaan ja joita käytetään sairaalassa. Näin voitaisiin muodostaa 
esimerkiksi kansallisia soluterapiaan ja kudosteknologiaan tarkoitettuja 
asiantuntijaverkostoja kansallisten terveydenhoitojärjestelmien puitteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 129
28 ARTIKLAN 1 KOHTA

3 artiklan 7 kohta (direktiivi 2001/83/EY)

7. pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin, sellaisena kuin ne on määritelty 
[pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetussa Euroopan parlamentin 

7. 7. pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviin lääkkeisiin, sellaisena kuin ne 
on määritelty [pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä annetussa Euroopan 
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ja neuvoston] asetuksessa (EY) N:o…*, 
jotka sekä valmistetaan kokonaan että 
käytetään sairaalassa yksittäiselle potilaalle 
annetun lääkemääräyksen mukaisesti.

parlamentin ja neuvoston] asetuksessa (EY) 
N:o…*, jotka sekä valmistetaan kokonaan 
että käytetään sairaalassa tai julkisten 
sairaaloiden verkostossa yksittäiselle 
potilaalle annetun lääkemääräyksen 
mukaisesti tai voittoa tavoittelemattoman
kliinisen tutkimuksen vuoksi.

Or. en

(entinen tarkistus 107 AM 620607)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 130
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 5 kohta (direktiivi 2001/83/EY)

5. Tämä direktiivi tai mikään siinä viitattu 
asetus ei vaikuta tietyntyyppisten ihmis- tai 
eläinsolujen käytön taikka tällaisia soluja 
sisältävien tai niistä peräisin olevien 
lääkkeiden myynnin, luovutuksen tai käytön 
kieltävän tai rajoittavan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
asiaa koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä.

5. Tämä direktiivi tai mikään siinä viitattu 
asetus ei vaikuta tietyntyyppisten ihmis- tai 
eläinsolujen käytön taikka tällaisia soluja 
sisältävien tai niistä peräisin olevien 
lääkkeiden myynnin, luovutuksen tai käytön 
kieltävän tai rajoittavan syrjinnän kieltävän
kansallisen lainsäädännön soveltamiseen 
syistä, jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
yhteisön lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle asiaa koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä. Komissio 
julkistaa tiedot rekisterissä.

Or. en

(entinen muutettu tarkistus 109 AM 620607)

Perustelu

Komission ehdotus aiheuttaa vakavia ongelmia oikeusperustan vastaavuuden osalta (EY:n 
perustamissopimuksen 95 artikla). Syy tähän on se, että 28 artiklan 5 kohdan nykyinen 
sanamuoto antaa liian suuret mahdollisuudet rajoittaa tiettyjen pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettyjen lääkkeiden vapaata liikkuvuutta. 95 artiklaan perustuvilla säädöksillä pyritään 
parantamaan toimivien sisämarkkinoiden perustamisedellytyksiä. Komission ehdotus ei kata 
eikä harmonisoi sellaisia näkökohtia, jotka koskevat julkista moraalia ja yleistä järjestystä 
pitkälle kehitettyjen terapioiden yhteydessä, eikä näin pidä ehdottomasti ollakaan. Nykyisessä 
sanamuodossa sallitaan kuitenkin rajoituksia, jotka eivät liity ainoastaan mainittuihin muihin 
näkökohtiin ja se on näin ollen muutettava parlamentin oikeudellisen yksikön esittämien 
ehdotusten mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 131
28 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 5 kohta (direktiivi 2001/83/EY)

5. Tämä direktiivi tai mikään siinä viitattu 
asetus ei vaikuta tietyntyyppisten ihmis- tai 
eläinsolujen käytön taikka tällaisia soluja 
sisältävien tai niistä peräisin olevien 
lääkkeiden myynnin, luovutuksen tai käytön 
kieltävän tai rajoittavan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
asiaa koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä.

5. Tämä direktiivi tai mikään siinä viitattu 
asetus ei vaikuta tietyntyyppisten ihmis- tai 
eläinsolujen käytön taikka tällaisia soluja 
sisältävien tai niistä peräisin olevien 
lääkkeiden myynnin, luovutuksen tai käytön 
kieltävän tai rajoittavan kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen lukuun 
ottamatta syitä, jotka nimenomaan 
sisältyvät edellä mainittuun yhteisön 
lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle asiaa koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa parlamentin oikeudellisen yksikön ehdottamaa ratkaisua, joka koskee 
komission ehdotuksessa ilmenneitä juridisia ongelmia. Tämä lähestymistapa vastaa myös 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lähestymistapaa 1 a artiklan osalta (uusi). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 132
28 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
39 artikla (direktiivi 2001/83/EY)

(3 a) korvataan 39 artikla seuraavasti:
"27–34 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä 
ei sovelleta 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin homeopaattisiin lääkkeisiin 
tai tuotteisiin, jotka
– muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä,
– on johdettu ihmisen tai eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
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jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista."

Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
yhteisön lupaa. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää kansallisen myyntiluvan 
myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden välistä 
kansallisten lupien tunnustamista direktiivin 2001/83/EY nojalla. Sama koskee tuotteita, jotka 
sisältävät ihmisen ja eläimen alkioista luotavia hybridejä tai kimairoja tai jotka on johdettu 
niistä, koska direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairoiden 
tuotanto ei ole patentoitavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 133
28 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
39 artikla (direktiivi 2001/83/EY)

(3 a) korvataan 39 artikla seuraavasti:
"27–34 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä 
ei sovelleta 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin homeopaattisiin lääkkeisiin 
tai tuotteisiin, jotka
– muuttavat ihmisen sukusolulinjan 
geneettistä identiteettiä,
– on johdettu ihmisen tai eläimen alkiosta 
luotavista hybrideistä tai kimairoista tai 
jotka sisältävät sellaisia kudoksia tai soluja, 
jotka ovat peräisin tai jotka on johdettu 
ihmisen ja eläimen alkiosta luotavista 
hybrideistä tai kimairoista."

Or. en

Perustelu

Sellaisille tuotteille, joilla muutetaan ihmisen sukusolulinjan geneettistä identiteettiä ja jotka 
eivät selvästi kuulu direktiivin 2001/20/EY mukaisiin kliinisiin tutkimuksiin eivätkä ole 
patentoitavissa direktiivin 98/44/EY mukaisesti, ei pitäisi tämän asetuksen nojalla myöntää 
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yhteisön lupaa. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää kansallisen myyntiluvan 
myöntämisestä näille tuotteille. Näin ollen niihin ei pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden välistä 
kansallisten lupien tunnustamista direktiivin 2001/83/EY nojalla. Sama koskee tuotteita, jotka 
sisältävät ihmisen ja eläimen alkioista luotavia hybridejä tai kimairoja tai jotka on johdettu 
niistä, koska direktiivissä 98/44/EY korostetaan, että sukusoluista luotavien kimairoiden 
tuotanto ei ole patentoitavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 134
28 A ARTIKLA (uusi)

28 a artikla
Tuotanto kliinisiä tutkimuksia varten

Komissio erittelee päätöksen 1999/468/EY 
5 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tutkimuslääkkeiden erityiset 
valmistusvaatimukset, joita sovelletaan 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden tuottamiseksi kliinisiin 
tutkimuksiin, joita tehdään samassa 
sairaalassa, jossa tuotanto on tapahtunut.

Or. en

(entinen muutettu tarkistus 111 AM 620607)

Perustelu

Asetuksessa ei ole mitään erityissäännöstä, joka koskee pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden tuotantoa kliinisiä kokeita varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 135
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden, jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon ajankohtana, 
on oltava tämän asetuksen mukaisia 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden, lukuun ottamatta 
kudosteknologiatuotteita, jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon ajankohtana, 
on oltava tämän asetuksen mukaisia 
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asetuksen voimaantulosta. viimeistään viiden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta.

1 a. Kudosteknologiatuotteiden, jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon 
ajankohtana, voidaan pitää markkinoilla 
niin kauan kun tässä kohdassa tarkoitettu 
menettely jatkuu.
(i) Viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta henkilöiden, jotka ovat 
vastuussa näiden tuotteiden saattamisesta 
markkinoille, on jätettävä voimassaolevat 
myyntilupahakemukset asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti.
(ii) Jokainen tuote, joka päätöksen jälkeen, 
ei saa asetuksessa (EY) N:o 726/2004 
tarkoitettua myyntilupaa, on vedettävä 
viipymättä pois markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu siirtymäkausi on epärealistinen etenkin kudosteknologiatuotteiden kohdalla ja voi 
häiritä vakavasti tuotteiden saatavuutta, joista potilaat ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
ovat riippuvaisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 136
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden, jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon ajankohtana, 
on oltava tämän asetuksen mukaisia
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta.

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä 
lääkkeitä (paitsi kudosteknologiatuotteita)
varten, jotka olivat kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti laillisesti yhteisön 
markkinoilla tämän asetuksen voimaantulon 
ajankohtana, on esitettävä 
myyntilupahakemus viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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(entinen tarkistus 112 AM 620607)

Perustelu

Kaavailtu kahden vuoden siirtymäkausi on liian lyhyt, koska pelkästään kliiniset tutkimukset 
kestävät ehdotettua ajanjaksoa pidempään. Lisäksi hakijan pitäisi olla vastuussa vain 
myyntilupahakemuksen jättämisajankohdasta eikä virastosta tai toimivaltaisesta kansallisesta 
viranomaisesta johtuvista viivästyksistä tai arviointijakson aikana esiintyvistä ongelmista. 
Muutoin potilaat voisivat jäädä ilman näitä tärkeitä tuotteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 137
29 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Sellaisia kudosteknologiatuotteita 
varten, jotka ovat kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti laillisesti 
yhteisön markkinoilla 8 artiklassa 
tarkoitettujen teknisten vaatimusten 
voimaantulon ajankohtana, 
myyntilupahakemus on esitettävä 
viimeistään viiden vuoden kuluttua edellä 
mainittujen teknisten vaatimusten 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kaavailtu kahden vuoden siirtymäkausi on liian lyhyt, koska pelkästään kliiniset tutkimukset 
kestävät ehdotettua ajanjaksoa pidempään. Lisäksi hakijan pitäisi olla vastuussa vain 
myyntilupahakemuksen jättämisajankohdasta eikä virastosta tai toimivaltaisesta kansallisesta 
viranomaisesta johtuvista viivästyksistä tai arviointijakson aikana esiintyvistä ongelmista. 
Muutoin potilaat voisivat jäädä ilman näitä tärkeitä tuotteita.
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