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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 52
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Jeigu teigiama, kad tie pažangiosios 
terapijos preparatai turi žmonių ligų gydymo 
arba prevencijos savybių arba juos galima 
naudoti arba skirti žmonėms farmakologinio, 
imunologinio arba metabolinio poveikio 
pagalba siekiant atkurti, ištaisyti ar pakeisti 
fiziologines funkcijas, jie laikomi 
biologiniais vaistiniais preparatais, kaip 
nustatyta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus,1 straipsnio 2 dalyje ir I 

(2) Jeigu teigiama, kad tie pažangiosios 
terapijos preparatai turi žmonių ligų gydymo 
arba prevencijos savybių arba juos galima 
naudoti arba skirti žmonėms labiausiai dėl 
farmakologinio, imunologinio arba 
metabolinio poveikio siekiant atkurti, 
ištaisyti ar pakeisti fiziologines funkcijas, jie 
laikomi biologiniais vaistiniais preparatais, 
kaip nustatyta 2001 m. lapkričio 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 
1 straipsnio 2 dalyje ir I priede. Todėl 
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priede. Todėl pagrindinis bet kokių taisyklių, 
reglamentuojančių tų preparatų gamybą, 
platinimą ir naudojimą, tikslas yra saugoti 
visuomenės sveikatą.

pagrindinis bet kokių taisyklių, 
reglamentuojančių tų preparatų gamybą, 
platinimą ir naudojimą, tikslas yra saugoti 
visuomenės sveikatą.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 48)

Pagrindimas

Medicinos prietaisų direktyvose (Medical Devices Directives (MDD)) pateikta 
reglamentavimo sistema, kuri jau pritaikyta priemonių, savo sudėtyje turinčių ar pagamintų iš 
audinių inžinerijos produktų, kontrolei. Jei audinių inžinerijos produktas įeina į „medicinos 
prietaiso“ sąvoką, kuri pateikta MDD 1 straipsnyje (ir todėl jos veikimo būdas nėra 
pirmiausia farmakologinis, imunologinis ar metabolinis), ją turėtų reglamentuoti MDD, nors 
gali būti reikalingi ir papildomi specialūs reikalavimai.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 53
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Dėl veiksmingumo direktyvos, 
kuriomis remiasi šis reglamento 
pasiūlymas, o ypač Direktyva 2004/27/EB 
dėl žmonėms skirtų vaistų1, Direktyvos 
2004/23/EB2 ir 2006/17/EB3 dėl žmogaus 
audinių ir ląstelių ir 2005 m. balandžio 8 d. 
Komisijos direktyva 2005/28/EB, nustatanti 
geros klinikinės praktikos, susijusios su 
tiriamaisiais žmonėms skirtais vaistais, 
principus bei išsamias gaires4, turėtų būti 
visų valstybių narių perkeltos laikantis 
terminų ar esant pirmiausiai galimybei;

1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/27/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 
136, 2004 4 30, p. 34).
2 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių 
ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, 
apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo 
kokybės ir saugos standartus (OL L 102, 2004 4 7, p. 
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48).
3 2006 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva 
2006/17/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią 
žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, 
ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei 
paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL L 38, 
2006 2 9, p. 40).
4 OL L 91, 2005 4 9, p. 13.

Or. fr

(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 50)

Pagrindimas

Pagrindimas yra pačiame pakeitime.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 54
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai turėtų būti reglamentuojami 
tiek, kiek juos ketinama pateikti į valstybių 
narių rinkas ir kiek jie paruošiami 
pramoniniu būdu arba pagaminami taikant 
pramoninį gamybos būdą apimantį metodą, 
kaip nustatyta Direktyvos 2001/83/EB 2 
straipsnio 1 dalyje. Todėl pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurie 
visiškai paruošiami ir naudojami ligoninėje, 
kaip paskirta konkrečiam pacientui receptą, 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas. 

(5) Šis reglamentas yra lex specialis, kuriuo 
Direktyvoje 2001/83/EB numatytoms 
nuostatoms įvedamos papildomos 
nuostatos. Šiuo reglamentu turėtų būti 
reglamentuojami tokie pažangiosios 
terapijos vaistiniai preparatai, kuriuos
ketinama pateikti į valstybių narių rinkas ir 
kiek jie paruošiami pramoniniu būdu arba 
pagaminami taikant pramoninį gamybos 
būdą apimantį metodą, remiantis Direktyvos 
2001/83/EB II antraštinėje dalyje 
išdėstytomis Bendrijos teisės aktų vaistų 
srityje bendrosiomis nuostatomis. Todėl 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, kurie visiškai paruošiami 
ligoninėje individualiam vartojimui 
specialaus, nestandartizuoto ir 
nepatentuoto proceso metu ir išimtine 
praktikuojančio gydytojo atsakomybe
naudojami ligoninėje, siekiant laikytis
konkrečiam pacientui paskirto
individualaus recepto, arba klinikiniams 
tyrimams, šis reglamentas neturėtų būti 
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taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad šis reglamentas yra lex specialis Direktyvos 2001/83/EB atžvilgiu, nes 
juo įvedami papildomi reikalavimai, kurie yra specialiai skirti pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams. Šio reglamento apimtis yra pagrindinė teisės aktų vaistų srityje, 
apimtis, kaip nurodoma Direktyvoje 2001/83/EB. Kai ligoninės ir kitos įstaigos ruošia 
preparatus nusistovėjusia tvarka siekdamos pagerinti įprastinį pacientų gydymą, jos turi 
laikytis direktyvos nuostatų. Tačiau kai ligoninės ruošia pažangiajai terapijai reikalingus 
preparatus mokslinių tyrimų tikslais arba skirtus išimtiniam, individualiam vartojimui, jos 
neturi laikytis centralizuotos leidimų išdavimo tvarkos.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 55
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai turėtų būti reglamentuojami 
tiek, kiek juos ketinama pateikti į valstybių 
narių rinkas ir kiek jie paruošiami 
pramoniniu būdu arba pagaminami taikant 
pramoninį gamybos būdą apimantį metodą, 
kaip nustatyta Direktyvos 2001/83/EB 2 
straipsnio 1 dalyje. Todėl pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurie 
visiškai paruošiami ir naudojami ligoninėje, 
kaip paskirta konkrečiam pacientui receptą, 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas. 

(5) Šis reglamentas yra lex specialis, kuriuo 
Direktyvoje 2001/83/EB numatytoms 
nuostatoms įvedamos papildomos 
nuostatos. Šiuo reglamentu turėtų būti 
reglamentuojami tokie pažangiosios 
terapijos vaistiniai preparatai, kuriuos 
ketinama pateikti į valstybių narių rinkas ir 
kiek jie paruošiami pramoniniu būdu arba
pagaminami taikant pramoninį gamybos 
būdą apimantį metodą, kaip nustatyta 
Direktyvos 2001/83/EB 2 straipsnio 1 
dalyje. Todėl pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams, kurie ruošiami 
nesiekiant pelno ir visiškai paruošiami ir 
naudojami ligoninėje, kaip paskirta
konkrečiam pacientui receptą, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlome netaikyti šio reglamento ligoninėje gaminamiems ir vartojamiems pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams. Tuo būdu būtų sudarytos sąlygos kurti nacionalinius 
kompetencijos tinklus pažangiosios terapijos (ląstelių terapijos ir audinių inžinerijos) srityje.



AM\645919LT.doc 5/59 PE 382.323v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 56
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
reguliavimas Bendrijos lygiu neturėtų 
prieštarauti valstybių narių sprendimams dėl 
leidimo naudoti bet kokią konkrečią 
žmogaus ląstelių, tokių kaip embrioninės 
kamieninės ląstelės, arba gyvūnų ląstelės, 
rūšį. Tai taip pat neturėtų turėti įtakos 
nacionalinių įstatymų, draudžiančių arba 
ribojančių vaistinių preparatų, kuriuose yra, 
kurie sudaryti arba gauti iš tų ląstelių, 
pardavimą, tiekimą arba naudojimą, 
taikymui. 

(6) Šiuo reglamentu tik siekiama panaikinti 
tam tikrus laisvo pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų judėjimo apribojimus.
Jame nėra suderinti visi aspektai, susiję 
valstybėse narėse taikomomis atitinkamų 
teisės aktų nuostatomis. Dėl to šis 
reglamentas nekeičia kai kurių apribojimų, 
kurie gali būti toliau taikomi pagal 
Sutarties 30 straipsnį. Pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų reguliavimas 
Bendrijos lygiu neturėtų prieštarauti 
valstybių narių sprendimams dėl leidimo 
naudoti bet kokią konkrečią žmogaus 
ląstelių rūšį. Tai taip pat neturėtų turėti 
įtakos nacionalinių įstatymų, draudžiančių 
arba ribojančių vaistinių preparatų, kuriuose 
yra, kurie sudaryti arba gauti iš tų ląstelių, 
pardavimą, tiekimą arba naudojimą, 
taikymui. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi teisę remtis Sutarties 30 straipsniu, jei jos viešosios moralės, visuomenės 
interesų politikos arba visuomenės saugumo sumetimais pageidauja uždrausti arba apriboti 
laisvą prekių, pvz., vaistinių preparatų, judėjimą. Vis dėlto 30 straipsnis taikomas tik tada, jei 
nėra suderintos atitinkamos reguliavimo priemonės. Todėl turėtų būti aiškiai nurodyta, jog šis 
reglamentas yra tik dalinė nuostatų derinimo priemonė. Šis požiūris atitinka Teisės reikalų 
komiteto požiūrį į 1A straipsnį (naują).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Pakeitimas 57
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Šiuo reglamentu užtikrinama visiška 
parama draudimui žmogaus kūną ar jo 
dalis paversti finansinio pasipelnymo 
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šaltiniu. Ši nuostata nustatyta kaip 
nepažeistina minimali apsauga Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
taip pat pabrėžta 2005 m. kovo 10 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
prekybos žmogaus kiaušialąstėmis. Tam, 
kad būtų pasiektas minėtas tikslas, būtina 
užtikrinti, kad audinių ir ląstelių donorystė 
būtų savanoriška ir nemokama ir kad 
audinių bei ląstelių įsigijimas būtų 
atliekamas ne pelno pagrindu. Savanoriška 
ir nemokama audinių ir ląstelių donorystė 
taip pat prisidėtų įtvirtinant aukštus 
audinių ir ląstelių apsaugos standartus ir 
žmogaus sveikatos apsaugą.
1 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 251.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 53)

Pagrindimas

Spartus biotechnologijų ir biomedicinos vystymasis negali pažeisti pagrindinių teisių 
apsaugos. Šios teisės, iš kurių viena svarbiausių yra teisė į asmens vientisumą, išdėstytos 
Oviedo konvencijoje ir Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų ypač turi būti laikomasi 
dirbant su audinių ir ląstelių pagrindu sukurtais vaistiniais preparatais, nes tai yra visiškai 
nauji pažangūs preparatai. Šiuo atveju savanoriška ir nemokama donorystė ir šių medžiagų 
tvarkymas ne pelno pagrindu yra esminiai principai, ir jie turėtų būti gerbiami visoje 
Bendrijoje.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 58
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Šiuo reglamentu užtikrinama visiška 
parama draudimui žmogaus kūną ar jo 
dalis paversti finansinio pasipelnymo 
šaltiniu. Ši nuostata nustatyta kaip 
nepažeistina minimali apsauga Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
taip pat pabrėžta 2005 m. kovo 10 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
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prekybos žmogaus kiaušialąstėmis. Tam, 
kad būtų pasiektas minėtas tikslas, būtina 
užtikrinti, kad audinių ir ląstelių donorystė 
būtų savanoriška ir nemokama ir kad 
audinių bei ląstelių įsigijimas būtų 
atliekamas ne pelno pagrindu. Savanoriška 
ir nemokama audinių ir ląstelių donorystė 
taip pat prisidėtų įtvirtinant aukštus 
audinių ir ląstelių apsaugos standartus ir 
žmogaus sveikatos apsaugą. 
1 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 251. 

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 53)

Pagrindimas

Spartus biotechnologijų ir biomedicinos vystymasis negali pažeisti pagrindinių teisių 
apsaugos. Šios teisės, iš kurių viena svarbiausių yra teisė į asmens vientisumą, išdėstytos 
Oviedo konvencijoje ir Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų ypač turi būti laikomasi 
dirbant su audinių ir ląstelių pagrindu sukurtais vaistiniais preparatais, nes tai yra visiškai 
nauji pažangūs preparatai. Šiuo atveju savanoriška ir nemokama donorystė ir šių medžiagų 
tvarkymas ne pelno pagrindu yra esminiai principai, ir jie turėtų būti gerbiami visoje 
Bendrijoje.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 59
7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7b) 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo1 uždraudžiami genų terapijos 
tyrimai, dėl kurių pakinta subjekto 
embrioninių ląstelių genetinis identitetas. 
1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės 
biotechnologinių išradimų apsaugos2

žmogaus embrioninių ląstelių genetinį 
identitetą keičiantys procesai nelaikomi 
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patentuotinais. Siekiant teisinio 
nuoseklumo, šiuo reglamentu turėtų būti 
uždrausta suteikti leidimus preparatams, 
kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą. 
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
2 OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 5)

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti priskirti Direktyvoje 2001/20/EB numatytiems klinikiniams tyrimams arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 60
7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7b) 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo1 uždraudžiami genų terapijos 
tyrimai, dėl kurių pakinta subjekto 
embrioninių ląstelių genetinis identitetas. 
1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės 
biotechnologinių išradimų apsaugos2

žmogaus embrioninių ląstelių genetinį 
identitetą keičiantys procesai nelaikomi 
patentuotinais. Siekiant teisinio 
nuoseklumo, šiuo reglamentu turėtų būti
uždrausta suteikti leidimus preparatams, 
kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą. 
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
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2 OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 5)

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti priskirti Direktyvoje 2001/20/EB numatytiems klinikiniams tyrimams arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 61
7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7b) 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo1 uždraudžiami genų terapijos 
tyrimai, dėl kurių pakinta subjekto 
embrioninių ląstelių genetinis identitetas. 
1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės 
biotechnologinių išradimų apsaugos2

žmogaus embrioninių ląstelių genetinį 
identitetą keičiantys procesai nelaikomi 
patentuotinais. Siekiant teisinio 
nuoseklumo, tik valstybės narės gali išduoti 
nacionalinį leidimą preparatams, kurie 
keičia žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą, be to, jiems neturi būti 
taikoma Direktyvoje 2001/83/EB apibrėžta
abipusio leidimų pripažinimo procedūra. 
1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
2 OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

Or. en
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Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti išduodami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti sprendimą dėl nacionalinio leidimo 
išdavimo šiems preparatams. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra.

Pakeitimą pateikė Alojz Peterle

Pakeitimas 62
7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7b) 2001 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros 
klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant 
žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, 
suderinimo1 uždraudžiami genų terapijos 
tyrimai, dėl kurių pakinta subjekto 
embrioninių ląstelių genetinis identitetas. 
1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/44/EB dėl teisinės 
biotechnologinių išradimų apsaugos2

žmogaus embrioninių ląstelių genetinį 
identitetą keičiantys procesai nelaikomi 
patentuotinais. Siekiant teisinio 
nuoseklumo, tik valstybės narės gali išduoti 
nacionalinį leidimą preparatams, kurie 
keičia žmogaus embrioninių ląstelių 
genetinį identitetą, be to, jiems neturi būti 
taikoma Direktyvoje 2001/83/EB apibrėžta
abipusio leidimų pripažinimo procedūra.

1 OL L 121, 2001 5 1, p. 34.
2 OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

Or. en

Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
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patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti išduodami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB apibrėžta valstybių 
narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti 
sprendimą dėl nacionalinio leidimo išdavimo šiems preparatams.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 63
7C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7c) Šiuo reglamentu turėtų būti uždrausti 
visi preparatai, gauti iš žmogaus ar gyvūnų 
hibridų arba chimerų arba turinčių 
audinių arba ląstelių, kilusių arba išvestų iš 
žmogaus ar gyvūnų hibridų arba chimerų. 
Ši nuostata turėtų apimti somatinių gyvūnų 
ląstelių arba audinių transplantaciją į 
žmogaus kūną gydymo tikslais, jei jos 
neturi įtakos embrioninėms ląstelėms. 

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 6)

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose, būtina 
gerbti žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę ir žmogaus orumą. Kuriant žmogaus ir gyvūnų 
hibridus ir chimeras kyla pavojus žmogaus neliečiamybės teisei, taip pat pažeidžiamas 
žmogaus orumas. Dėl šios priežasties pagal šį reglamentą neturėtų būti suteiktas leidimas 
preparatams, į kurių sudėtį įeina žmogaus ir gyvūno hibridas arba chimeros arba kurie yra 
kilę iš žmogaus ir gyvūno hibrido arba chimerų. Ksenotransplantacija (transplantacija iš kitų 
rūšių hibridų) gydymo tikslais neturėtų būti draudžiama, jei tik ji neturi įtakos embrioninėms 
ląstelėms. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 64
7C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7c) Šiuo reglamentu turėtų būti uždrausti 
visi preparatai, gauti iš žmogaus ar gyvūnų 
hibridų arba chimerų arba turinčių 
audinių arba ląstelių, kilusių arba išvestų iš 
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žmogaus ar gyvūnų hibridų arba chimerų. 
Ši nuostata turėtų apimti somatinių gyvūnų 
ląstelių arba audinių transplantaciją į 
žmogaus kūną gydymo tikslais, jei jos 
neturi įtakos embrioninėms ląstelėms. 

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 6)

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose, būtina 
gerbti žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę ir žmogaus orumą. Kuriant žmogaus ir gyvūnų 
hibridus ir chimeras kyla pavojus žmogaus neliečiamybės teisei, taip pat pažeidžiamas 
žmogaus orumas. Dėl šios priežasties pagal šį reglamentą neturėtų būti suteiktas leidimas 
preparatams, į kurių sudėtį įeina žmogaus ir gyvūno hibridas arba chimeros arba kurie yra 
kilę iš žmogaus ir gyvūno hibrido arba chimerų. Ksenotransplantacija (transplantacija iš kitų 
rūšių hibridų) gydymo tikslais neturėtų būti draudžiama, jei tik ji neturi įtakos embrioninėms 
ląstelėms. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 65
7C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7c) Tik valstybės narės gali išduoti 
nacionalinį leidimą preparatams, kurie 
gauti iš žmogaus ar gyvūnų hibridų arba 
chimerų arba kurie turi audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų, be to, jiems 
netaikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų 
pripažinimo procedūra. Ši nuostata 
neapima somatinių gyvūnų ląstelių arba 
audinių transplantacijos į žmogaus kūną 
gydymo tikslais, jei tai neturi įtakos 
embrioninėms ląstelėms (pvz., 
ksenotransplantacija). 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 98/44/EB dėl biotechnologinių išradimų teisinės apsaugos pabrėžiama, kad 
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chimerų gamybai iš embrionų nebus suteiktas leidimas. Todėl pagal šį reglamentą leidimas 
neturi būti suteiktas preparatams, turintiems arba pagamintiems iš tokių audinių arba 
ląstelių. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti sprendimą dėl nacionalinio leidimo 
suteikimo šiems preparatams. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra. Vis dėlto 
ksenotransplantacija (transplantacija iš kitų rūšių hibridų) gydymo tikslais neturėtų būti 
draudžiama, jei tik ji neturi įtakos embrioninėms ląstelėms. 

Pakeitimą pateikė Alojz Peterle

Pakeitimas 66
7C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7c) Tik valstybės narės gali išduoti 
nacionalinį leidimą preparatams, kurie 
gauti iš žmogaus ar gyvūnų hibridų arba 
chimerų arba kurie turi audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų, be to, jiems 
netaikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų 
pripažinimo procedūra. Ši nuostata 
neapima somatinių gyvūnų ląstelių arba 
audinių transplantacijos į žmogaus kūną 
gydymo tikslais, jei tai neturi įtakos 
embrioninėms ląstelėms (pvz., 
ksenotransplantacija). 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 98/44/EB dėl biotechnologinių išradimų teisinės apsaugos pabrėžiama, kad 
chimerų gamybai iš embrionų nebus suteiktas leidimas. Todėl pagal šį reglamentą leidimas 
neturi būti suteiktas preparatams, turintiems arba pagamintiems iš tokių audinių arba 
ląstelių. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti sprendimą dėl nacionalinio leidimo 
suteikimo šiems preparatams. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra. Vis dėlto 
ksenotransplantacija (transplantacija iš kitų rūšių hibridų) gydymo tikslais neturėtų būti 
draudžiama, jei tik ji neturi įtakos embrioninėms ląstelėms. 
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 67
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti šią konstatuojamąją dalį, nes atsirado nauja 7a konstatuojamoji dalis ir 
naujas 3a straipsnis. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 68
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti šią konstatuojamąją dalį, nes atsirado nauja 7a konstatuojamoji dalis ir 
naujas 3a straipsnis. 



AM\645919LT.doc 15/59 PE 382.323v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 69
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

(14) Žmogaus ląstelių ir audinių donorystės 
sričiai turėtų būti taikomi Europoje 
apibrėžti principai, pvz., donoro ir 
recipiento anonimiškumo, donoro 
altruizmo ir donoro bei recipiento 
solidarumo principai. Iš principo žmogaus 
ląstelės arba audiniai, kurie yra pažangiosios 
terapijos vaistiniuose preparatuose, turėtų 
būti gaunami iš savanoriškos ir 
neatlygintinos donorystės. Valstybės narės 
raginamos imtis reikalingų priemonių, 
kuriomis valstybinis ir pelno nesiekiantis 
sektoriai būtų skatinami platesniu mastu 
dalyvauti įsigyjant žmogaus ląstelių ir 
audinių, kadangi savanoriška ir 
neatlygintina audinių ir ląstelių donorystė 
gali prisidėti prie aukštų audinių ir ląstelių 
saugos standartų, taigi ir prie žmonių 
sveikatos apsaugos. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 70
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant suderinti su 13 konstatuojamosios dalies tekstu, būtina dar kartą patvirtinti, jog 
žmogaus ląstelių arba audinių donorystė yra savanoriška ir neatlygintina.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 71
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų klinikiniai tyrimai turėtų būti 
atliekami laikantis bendrų principų ir etikos 
reikalavimų, nustatytų 2001 m. balandžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
geros klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius 
tyrimus, suderinimo. Tačiau reikėtų nustatyti 
pritaikytas taisykles, pritaikant 2005 m. 
balandžio 8 d. Direktyvą 2005/28/EB, 
nustatančią geros klinikinės praktikos, 
susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais 
vaistais, principus bei išsamias gaires ir 
leidimui gaminti ir importuoti tokius vaistus 
keliamus reikalavimus, siekiant visiškai 
atsižvelgti į konkrečias technines 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes. 

(15) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų klinikiniai tyrimai turėtų būti 
atliekami laikantis bendrų principų ir etikos 
reikalavimų, nustatytų 2001 m. balandžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
geros klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius 
tyrimus, suderinimo. Tačiau reikėtų nustatyti 
pritaikytas taisykles, pritaikant 2005 m. 
balandžio 8 d. Direktyvą 2005/28/EB, 
nustatančią geros klinikinės praktikos, 
susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais 
vaistais, principus bei išsamias gaires ir 
leidimui gaminti ir importuoti tokius vaistus 
keliamus reikalavimus, siekiant visiškai 
atsižvelgti į konkrečias technines 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes. Reikėtų apibrėžti ypatingus 
reikalavimus gamintojams, kurie bus 
taikomi pažangiojoje terapijoje naudojamų 
preparatų, skirtų klinikiniams tyrimams, 
atliekamiems toje ligoninėje, kurioje jie 
buvo pagaminti, gamybai. Šios taisyklės 
turėtų užtikrinti tinkamą laiko intervalą 
tarp atskirų klinikinių tyrimų (įskaitant 
daugiafunkcius klinikinius tyrimus), 
koordinuojamą priežiūrą ir keitimąsi 
informacija.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente nenumatyta jokių ypatingų reikalavimų gamintojams, kurie būtų taikomi 
pažangiojoje terapijoje naudojamų preparatų, skirtų klinikiniams tyrimams, atliekamiems toje 
ligoninėje, kurioje jie buvo pagaminti, gamybai. Be to, klinikiniai tyrimai turėtų būti atliekami 
kuo saugiau (užtikrinant tinkamą laiko intervalą ir t. t.).

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 72
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. 

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. Atliekant sudėtinio 
preparato įvertinimą, kurį pagal šį 
reglamentą atlieka agentūra, turėtų būti 
atsižvelgta į notifikuotosios įstaigos pagal 
šias direktyvas atliktą medicinos prietaiso 
arba aktyviojo implantuojamo medicinos 
prietaiso atitikties pagrindiniams 
reikalavimams įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Atitiktį medicinos prietaisų direktyvų reikalavimams visuomet (tiek prieš pateikiant paraišką 
agentūrai, tiek ir agentūros atliekamo įvertinimo metu) turėtų įvertinti juridinis asmuo, kuris 
ES yra pripažintas atitinkamos srities ekspertu, t. y. notifikuotoji įstaiga. Bet koks įvertinimas, 
kurį atliktų kitos su medicinos prietaisams taikomais reikalavimais nesusipažinusios šalys, 
galėtų būti netinkamas ir dėl to kelti pavojų pacientų saugumui.
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Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 73
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. 

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. Atliekant sudėtinio 
preparato įvertinimą, kurį pagal šį 
reglamentą atlieka agentūra, turėtų būti 
atsižvelgta į notifikuotosios įstaigos pagal 
šias direktyvas atlikto medicinos prietaiso 
arba aktyviojo implantuojamo medicinos 
prietaiso ankstesnio įvertinimo rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos, vertindamos medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, naudotųsi plačia patirtimi ir išmanymu, notifikuotosios 
įstaigos turėtų vertinti medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą 
kaip pažangiosios terapijos vaistinio preparato sudedamąją dalį. Agentūra turėtų šiuos 
įvertinimus įtraukti į galutinį sudėtinio preparato įvertinimą.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 74
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
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atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. 

atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 d. 
Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo. Atliekant sudėtinio 
preparato įvertinimą, kurį pagal šį 
reglamentą atlieka agentūra, turėtų būti 
atsižvelgta į pagal šias direktyvas paskirtos 
notifikuotosios įstaigos atlikto medicinos 
prietaiso arba aktyviojo implantuojamo 
medicinos prietaiso ankstesnio įvertinimo 
rezultatus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos, vertindamos medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, naudotųsi plačia patirtimi ir išmanymu, notifikuotosios 
įstaigos turėtų vertinti medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą 
kaip pažangiosios terapijos vaistinio preparato sudedamąją dalį. Agentūra turėtų šiuos 
įvertinimus įtraukti į galutinį sudėtinio preparato įvertinimą. Pakeitimas susijęs su pranešėjo 
pateiktu 7 pakeitimu, iš kurio išbrauktas žodžių junginys „kai įmanoma“, kadangi visuomet 
turi būti atsižvelgta į rezultatus. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 75
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Pritaikant Direktyvos 2001/83/EB 
reikalavimus dėl preparato savybių 
santraukos, ženklinimo ir informacinio 
lapelio prie pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų techninių savybių reikėtų nustatyti 
specialias taisykles. 

(18) Pritaikant Direktyvos 2001/83/EB 
reikalavimus dėl preparato savybių 
santraukos, ženklinimo ir informacinio 
lapelio prie pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų techninių savybių reikėtų nustatyti 
specialias taisykles, suderintas su apibrėžta 
pacientų teise žinoti visų pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų gamybai 
naudojamų ląstelių ir audinių kilmę, nors 
ir išlaikant donoro anonimiškumą. 

Or. en



PE 382.323v03-00 20/59 AM\645919LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 76
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų atveju nepaprastai svarbūs yra
ilgalaikis paciento stebėjimas ir 
farmakologinis budrumas. Kai pagrįsta dėl 
visuomenės sveikatos, leidimo prekiauti 
turėtojo reikėtų reikalauti įdiegti tinkamą
rizikos valdymo sistemą šiems aspektams 
užtikrinti. 

(19) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų atveju nepaprastai svarbus 
veiksmingumo ir nepageidaujamo poveikio 
stebėjimas. Dėl to pareiškėjas savo 
paraiškoje dėl leidimo prekiauti turėtų 
smulkiai aprašyti, kokios priemonės 
numatytos šio pobūdžio stebėjimui 
užtikrinti. Kai pagrįsta dėl visuomenės 
sveikatos, leidimo prekiauti turėtojo reikėtų 
reikalauti įdiegti tinkamą rizikos valdymo 
sistemą, siekiant sumažinti su pažangiosios 
terapijos vaistiniais preparatais susijusią 
riziką. 

Or. en

Pagrindimas

Ši pakeitimas užtikrina geresnę darną su galiojančiais teisės aktais dėl vaistinių preparatų ir 
aukštus farmakologinio budrumo standartus. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 77
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Šioje srityje sparčiai vystantis mokslui, 
pažangiosios terapijos vaistinius preparatus 
kuriančios įmonės turėtų turėti galimybę 
prašyti agentūros mokslinės konsultacijos, 
įskaitant konsultaciją apie veiklą išdavus 
leidimą. Minimalus mokestis už tokią 
mokslinę konsultaciją turėtų skatinti kreiptis 
į agentūrą. 

(21) Šioje srityje sparčiai vystantis mokslui, 
pažangiosios terapijos vaistinius preparatus 
kuriančios įmonės turėtų turėti galimybę 
prašyti agentūros mokslinės konsultacijos, 
įskaitant konsultaciją apie veiklą išdavus 
leidimą. Už tokią mokslinę konsultaciją 
mažoms ir vidutinėms įmonėms numatytas 
minimalus mokestis, kuris kitiems paraiškų 
teikėjams galėtų būti dar mažesnis, turėtų 
skatinti kreiptis į agentūrą. 

Or. en
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(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 66)

Pagrindimas

Reglamentu siekiama skatinti ir remti MVĮ plėtojant pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus. Todėl būtina MVĮ suteikti specialias nemokamas konsultacijas mokslo klausimais. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 78
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(22) Siekiant kiek įmanoma anksčiau spręsti 
besivystant mokslui iškilti galinčius ir 
kitoms sritims, tokioms kaip kosmetika arba 
medicinos prietaisai, iš dalies būdingus 
klausimus, agentūrai reikėtų suteikti 
įgaliojimus teikti mokslines rekomendacijas 
dėl to, ar tam tikras naudojant ląsteles arba 
audinius sukurtas preparatas atitinka 
mokslinius kriterijus, kurie apibrėžia 
pažangiosios terapijos vaistinius preparatus. 

(22) Siekiant kiek įmanoma anksčiau spręsti 
besivystant mokslui iškilti galinčius ir 
kitoms sritims, tokioms kaip kosmetika arba 
medicinos prietaisai, iš dalies būdingus 
klausimus, agentūrai reikėtų suteikti 
įgaliojimus teikti mokslines rekomendacijas 
dėl to, ar tam tikras naudojant genus,
ląsteles arba audinius sukurtas preparatas 
atitinka mokslinius kriterijus, kurie apibrėžia 
pažangiosios terapijos vaistinius preparatus. 
Pažangiosios terapijos komitetas, 
remdamasis sukaupta patirtimi, turėtų 
vaidinti svarbų vaidmenį teikiant šio 
pobūdžio rekomendacijas. 

Or. en

Pagrindimas

Turėdamas konkrečios patirties pažangiosios terapijos vaistinių preparatų srityje, 
Pažangiosios terapijos komitetas turėtų vaidinti svarbų vaidmenį nustatant, gali ar negali 
preparatas būti priskirtas pažangiosios terapijos vaistiniam preparatų grupei. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 79
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 

(27) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
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įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką. įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką. 
Šio sprendimo 5a straipsnyje išsamiai 
išdėstyta reguliavimo procedūra, kuri bus 
taikoma tvirtinant šio reglamento II ir IV 
priedų ir Direktyvos 2001/83/EB I priedo 
pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra 
ypač svarbios visos reguliavimo sistemos 
taikymui, jos turėtų būti priimtos kuo 
skubiau ir ne vėliau kaip per 9 mėnesius po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai negalės plėtoti preparatų tol, kol nebus paskelbti audinių inžinerijos būdu gautų 
preparatų techniniai reikalavimai ir paruoštos Geros klinikinės praktikos direktyva bei Geros 
gamybos praktikos direktyva. Todėl siūloma Komisijai skirti 9 mėnesių laikotarpį, kad ji 
galėtų patvirtinti būtinas priemones. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 80
2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO 2A PAPUNKTIS (naujas)

Savo sudėtyje turintiems negyvų žmogaus 
ar gyvulinės kilmės audinių ir (arba) 
ląstelių arba iš jų pagamintiems 
preparatams, kuriuose nėra gyvų audinių 
arba ląstelių ir kurie nepasižymi 
farmakologine, imunologine arba 
metaboline veikla, šis apibrėžimas 
netaikomas. 

Or. en

Pagrindimas

Medicinos prietaisų direktyvos (Medical Devices Directives (MDD)) pateikia reglamentavimo 
sistemą, kuri jau pritaikyta priemonių, savo sudėtyje turinčių ar pagamintų iš audinių 
inžinerijos produktų, kontrolei. Jei audinių inžinerijos produktas įeina į „medicinos 
prietaiso“ sąvoką, kuri pateikta MDD 1 straipsnyje (ir todėl jos veikimo būdas nėra 
pirmiausia farmakologinis, imunologinis ar metabolinis), ją turėtų reglamentuoti MDD, nors 
gali būti reikalingi ir papildomi specialūs reikalavimai. 
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 81
2 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTO 2 ĮTRAUKA

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

– jame yra ląstelinė arba audinio dalis.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 63)

Pagrindimas

Siekiant didesnio teisinio aiškumo ir pažangiųjų vaistinių preparatų saugumo, sudėtiniai 
preparatai, kuriuose yra ląstelių ar audinių, turėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 82
2 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (naujas)

(da) chimera – tai:

– embrionas, į kurį buvo perkelta ne 
žmogaus ląstelė, arba 
– embrionas, susidedantis iš daugiau nei 
vieno embriono, vaisiaus arba žmogaus 
ląstelių.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 18 ir iš dalies pakeistas pagrindimas)

Pagrindimas

Šioms apibrėžtims įtakos turėjo reglamento 3c straipsnis. 
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 83
2 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (naujas)

(da) chimera – tai: 

– embrionas, į kurį buvo perkelta ne 
žmogaus ląstelė, arba 
– embrionas, susidedantis iš daugiau nei 
vieno embriono, vaisiaus arba žmogaus 
ląstelių. 

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 18 ir iš dalies pakeistas pagrindimas)

Pagrindimas

Šioms apibrėžtims įtakos turėjo reglamento 3c straipsnis. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 84
2 STRAIPSNIO 1 DALIES DB PUNKTAS (naujas)

(db) hibridas – tai:

– žmogaus kiaušinėlis, kuris buvo 
apvaisintas ne žmogaus spermatozoidu,

– ne žmogaus kiaušinėlis, kuris buvo 
apvaisintas žmogaus spermatozoidu,

– žmogaus kiaušinėlis, į kurį buvo įterptas 
ne žmogaus ląstelės branduolys,

– ne žmogaus kiaušinėlis, į kurį buvo 
įterptas žmogaus ląstelės branduolys, arba

– žmogaus arba ne žmogaus kiaušinėlis, 
kuriame yra ir žmogaus, ir ne žmogaus 
haploidinių chromosomų.

Or. en
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(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 19 ir iš dalies pakeistas pagrindimas)

Pagrindimas

Šioms apibrėžtims įtakos turėjo reglamento 3c straipsnis. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 85
2 STRAIPSNIO 1 DALIES DB PUNKTAS (naujas)

(db) hibridas – tai:

– žmogaus kiaušinėlis, kuris buvo 
apvaisintas ne žmogaus spermatozoidu,

– ne žmogaus kiaušinėlis, kuris buvo 
apvaisintas žmogaus spermatozoidu,

– žmogaus kiaušinėlis, į kurį buvo įterptas 
ne žmogaus ląstelės branduolys,

– ne žmogaus kiaušinėlis, į kurį buvo 
įterptas žmogaus ląstelės branduolys, arba

– žmogaus arba ne žmogaus kiaušinėlis, 
kuriame yra ir žmogaus, ir ne žmogaus 
haploidinių chromosomų.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 19 ir iš dalies pakeistas pagrindimas)

Pagrindimas

Šioms apibrėžtims įtakos turėjo reglamento 3c straipsnis. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 86
3 STRAIPSNIS

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 
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ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 
2004/23/EB nustatytų nuostatų. 

ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 
2004/23/EB nustatytų nuostatų,
nepažeidžiant šiame reglamente apibrėžtų 
konkretesnių nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis galiojančiais teisės aktais, žmogaus audinių ir ląstelių donorystė, paėmimas ir 
ištyrimas turėtų atitikti aukštus kokybės ir saugumo reikalavimus, kad Bendrijoje būtų galima 
užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį. Be to, būtina užtikrinti, kad žmogaus kūnas arba jo 
dalys nėra pasipelnymo šaltinis. Todėl šiame reglamente numatoma, kad valstybės narės yra 
įsipareigojusios užtikrinti savanorišką ir neatlygintiną audinių ir ląstelių donorystę ir 
paėmimą nesiekiant pelno (naujas 3A straipsnis).

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 87
3 STRAIPSNIS

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 
ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 
2004/23/EB nustatytų nuostatų. 

Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelės arba audiniai, 
tų ląstelių arba audinių donorystė, paėmimas 
ir ištyrimas vykdomi laikantis Direktyvoje 
2004/23/EB nustatytų nuostatų,
nepažeidžiant šiame reglamente apibrėžtų 
konkretesnių nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis galiojančiais teisės aktais, žmogaus audinių ir ląstelių donorystė, paėmimas ir 
ištyrimas turėtų atitikti aukštus kokybės ir saugumo reikalavimus, kad Bendrijoje būtų galima 
užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį. Be to, būtina užtikrinti, kad žmogaus kūnas arba jo 
dalys nėra pasipelnymo šaltinis. Todėl šiame reglamente numatoma, kad valstybės narės yra 
įsipareigojusios užtikrinti savanorišką ir neatlygintiną audinių ir ląstelių donorystę ir 
paėmimą nesiekiant pelno (naujas 3A straipsnis).

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 88
3A STRAIPSNIS (naujas)
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3a straipsnis
Žmogaus kūno komercializavimo 

uždraudimas
Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelių arba 
audinių, kiekvienas leidimų procedūros 
suteikimo etapas turi būti vykdomas 
laikantis principo, kad žmogaus kūnas arba 
jo dalys neturi tapti komercijos objektu. 
Todėl siekiant šiame reglamente numatytų 
tikslų, valstybės narės užtikrina, kad:
– žmogaus ląstelių ir audinių donorystė yra 
savanoriška ir neatlygintina, atliekama 
laikantis donoro laisvos valios nemokamai 
(išskyrus kompensacijas) ir
– ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant 
pelno.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 20)

Pagrindimas

Greita biotechnologijų ir biomedicinos plėtra neturėtų sukelti grėsmės pagrindinių teisių 
apsaugai. Šios teisės, kurių viena svarbiausių yra žmogaus neliečiamybė, išdėstytos tiek 
Oviedo konvencijoje, tiek Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų galima laikytis tik tuo 
atveju, jei jie atidžiai stebimi visais leidimų išdavimo etapais. Todėl Europos vaistų agentūra 
turėtų prisiimti šiuos įsipareigojimus. Siekiant šių tikslų, valstybės narės turi užtikrinti, kad 
donorystė yra savanoriška ir neatlygintina, o ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant pelno. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 89
3A STRAIPSNIS (naujas)

3a straipsnis
Žmogaus kūno komercializavimo 

uždraudimas
Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelių arba 
audinių, kiekvienas leidimų procedūros 
suteikimo etapas turi būti vykdomas 
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laikantis principo, kad žmogaus kūnas arba 
jo dalys neturi tapti komercijos objektu. 
Todėl siekiant šiame reglamente numatytų 
tikslų, valstybės narės užtikrina, kad:
– žmogaus ląstelių ir audinių donorystė yra 
savanoriška ir neatlygintina, atliekama 
laikantis donoro laisvos valios nemokamai 
(išskyrus kompensacijas) ir
– ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant 
pelno.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 20)

Pagrindimas

Greita biotechnologijų ir biomedicinos plėtra neturėtų sukelti grėsmės pagrindinių teisių 
apsaugai. Šios teisės, kurių viena svarbiausių yra žmogaus neliečiamybė, išdėstytos tiek 
Oviedo konvencijoje, tiek Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų galima laikytis tik tuo 
atveju, jei jie atidžiai stebimi visais leidimų išdavimo etapais. Todėl Europos vaistų agentūra 
turėtų prisiimti šiuos įsipareigojimus. Siekiant šių tikslų, valstybės narės turi užtikrinti, kad 
donorystė yra savanoriška ir neatlygintina, o ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant pelno. 

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 90
3A STRAIPSNIS (naujas)

3a straipsnis
Žmogaus kūno komercializavimo 

uždraudimas
Kai pažangiosios terapijos vaistiniame 
preparate yra žmogaus ląstelių arba 
audinių, kiekvienas leidimų procedūros 
suteikimo etapas turi būti vykdomas 
laikantis principo, kad žmogaus kūnas arba 
jo dalys neturi tapti komercijos objektu. 
Todėl siekiant šiame reglamente numatytų 
tikslų, valstybės narės užtikrina, kad:
– žmogaus ląstelių ir audinių donorystė yra 
savanoriška ir neatlygintina, atliekama 
laikantis donoro laisvos valios nemokamai 
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(išskyrus kompensacijas) ir
– ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant 
pelno.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 20)

Pagrindimas

Greita biotechnologijų ir biomedicinos plėtra neturėtų sukelti grėsmės pagrindinių teisių 
apsaugai. Šios teisės, kurių viena svarbiausių yra žmogaus neliečiamybė, išdėstytos tiek 
Oviedo konvencijoje, tiek Pagrindinių teisių chartijoje. Šių standartų galima laikytis tik tuo 
atveju, jei jie atidžiai stebimi visais leidimų išdavimo etapais. Todėl Europos vaistų agentūra 
turėtų prisiimti šiuos įsipareigojimus. Siekiant šių tikslų, valstybės narės turi užtikrinti, kad 
donorystė yra savanoriška ir neatlygintina, o ląstelės ir audiniai paimami nesiekiant pelno.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 91
3B STRAIPSNIS (naujas)

3b straipsnis
Preparatų, keičiančių žmogaus embrioną, 

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

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 65)

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti priskirti Direktyvoje 2001/20/EB numatytiems klinikiniams tyrimams arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas. 
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 92
3B STRAIPSNIS (naujas)

3b straipsnis
Preparatų, keičiančių žmogaus embrioną, 

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

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 65)

Pagrindimas

Oviedo konvencijos 1 ir 13 straipsniuose aiškiai nurodoma, kad žmogaus orumui iškyla 
pavojus, jei keičiamas paveldimas genetinis identitetas. Tokiems preparatams, kurie aiškiai 
negali būti priskirti Direktyvoje 2001/20/EB numatytiems klinikiniams tyrimams arba 
patentuotini pagal Direktyvą 98/44/EB, pagal šią direktyvą neturi būti suteiktas leidimas. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pakeitimas 93
3C STRAIPSNIS (naujas)

3c straipsnis
Iš žmogaus ir gyvūnų hibridų arba 

chimerų pagamintų preparatų 
uždraudimas

Leidimas nebus suteiktas iš žmogaus ir 
gyvūnų hibridų arba chimerų 
pagamintiems preparatams arba 
preparatams, turintiems audinių ir ląstelių, 
kilusių iš žmogaus ir gyvūnų hibridų arba 
chimerų.
Šia nuostata neužkertamas kelias 
somatinių gyvūnų ląstelių arba audinių 
transplantacijai į žmogaus organizmą 
gydymo tikslais, jei tai neturi įtakos 
embrionui. 
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Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 22)

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose, būtina 
gerbti žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę ir žmogaus orumą. Kuriant žmogaus ir gyvūnų 
hibridus bei chimeras kyla pavojus žmogaus neliečiamybės teisei, taip pat pažeidžiamas 
žmogaus orumas. Be to, Direktyvoje 98/44/EB dėl biotechnologinių išradimų teisinės 
apsaugos pabrėžiama, kad chimerų gamybai iš embrionų nebus suteiktas leidimas. Todėl 
pagal šį reglamentą leidimas neturi būti suteiktas preparatams, turintiems arba pagamintiems 
iš tokių audinių arba ląstelių. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 94
3C STRAIPSNIS (naujas)

3c straipsnis
Iš žmogaus ir gyvūnų hibridų arba 

chimerų pagamintų preparatų 
uždraudimas

 Leidimas nebus suteiktas iš žmogaus ir 
gyvūnų hibridų arba chimerų 
pagamintiems preparatams arba 
preparatams, turintiems audinių ir ląstelių, 
kilusių iš žmogaus ir gyvūnų hibridų arba 
chimerų.
Šia nuostata neužkertamas kelias 
somatinių gyvūnų ląstelių arba audinių 
transplantacijai į žmogaus organizmą 
gydymo tikslais, jei tai neturi įtakos 
embrionui.

Or. en

(buvęs PR Fdr 617323 pakeitimas 22)

Pagrindimas

Kaip pabrėžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 ir 3 straipsniuose, būtina 
gerbti žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę ir žmogaus orumą. Kuriant žmogaus ir gyvūnų 
hibridus bei chimeras kyla pavojus žmogaus neliečiamybės teisei, taip pat pažeidžiamas 
žmogaus orumas. Be to, Direktyvoje 98/44/EB dėl biotechnologinių išradimų teisinės 
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apsaugos pabrėžiama, kad chimerų gamybai iš embrionų nebus suteiktas leidimas. Todėl 
pagal šį reglamentą leidimas neturi būti suteiktas preparatams, turintiems arba pagamintiems 
iš tokių audinių arba ląstelių. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 95
4 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Direktyvos 2001/20/EB 6 straipsnio 7 
dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 6 
dalyje genų terapijos ir somatinių ląstelių 
terapijos vaistiniams preparatams nustatytos 
taisyklės taikomos audinių inžinerijos būdu 
gautiems preparatams. 

1. Direktyvos 2001/20/EB 6 straipsnio 7 
dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 6 
dalyje genų terapijos ir somatinių ląstelių 
terapijos vaistiniams preparatams nustatytos 
taisyklės netaikomos audinių inžinerijos 
būdu gautiems preparatams.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl genų terapijos ir somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams skirto ir 
iki 180 dienų prailginto (kaip apibrėžta Klinikinių tyrimų direktyvoje) įvertinimo laikotarpio 
neturėtų būti taikoma audinių inžinerijos būdu gautiems preparatams (TEP). Kai kuriems iš 
šių preparatų taikomos visiškai tinkamos ir daug paprastesnės ir greitesnės procedūros, 
apibrėžtos galiojančioje Medicinos prietaisų direktyvoje. Be to, šiuo metu JAV galiojančių 
teisės aktų nuostatose šių preparatų įvertinimui apibrėžtas 30 dienų laikotarpis laikomas 
pakankamu, kadangi nėra tai paneigiančių duomenų. Dėl to TEP atveju siūloma taikyti 
žmonėms skirtiems vaistams galiojančias nuostatas. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 96
4 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Komisija specialiai pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams parengia išsamias 
geros klinikinės praktikos gaires. 

3. Komisija specialiai pažangiosios terapijos 
vaistiniams ir ypač audinių inžinerijos būdu 
gautiems preparatams parengia išsamias 
leidimų klinikiniams bandymams suteikimo 
tvarkos ir geros klinikinės praktikos gaires. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad ypač audinių inžinerijos būdu gautiems preparatams, kurių 
naudojimui reguliuoti šiandien nėra įstatymų, taigi ir gairių, būtina parengti šiuos įstatymus 
ir gaires, kuriais būtų įtvirtinama ne tik gera klinikinė praktika, bet ir reglamentuojamas 
leidimų klinikiniams bandymams suteikimas. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 97
4 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Visi Komisijos pasiūlymai dėl bet kokių 
šio straipsnio 2 ir 3 dalies pakeitimų turėtų 
būti teikiami Pažangiosios terapijos 
komitetui, kuris dėl to pateiktų savo 
nuomonę. Visos nuomonės turėtų būti kuo 
greičiau paskelbiamos visuomenei.

Or. fr(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 66)

Pagrindimas

Pritaikant tekstus moksliniams laimėjimams ir jų nuolat nesvarstant Parlamente, galima 
pakenkti pacientų interesams. Kaip numatyta šiame pasiūlyme dėl reglamento, klinikinius 
tyrimus ir pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą reglamentuojančių įstatymų 
pakeitimai gali būti rengiami tik esant didžiausiam įmanomam skaidrumui. Todėl reglamente 
turi būti aiškiai nustatyta, kad Komisija turi pagrįsti visus pakeitimus ir sprendimų priėmimo 
procesą ir kad procese turi nuolat dalyvauti Pažangiosios terapijos komitetas.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 98
5 STRAIPSNIS

Komisija skelbia išsamias gaires, 
atitinkančias geros gamybos praktikos 
principus ir būdingas pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams. 

Remdamasi 26 straipsnio 2 dalimi, 
Komisija priima priemones, nustatančias 
audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams skirtus geros gamybos 
praktikos principus ir rekomendacijas. 
Rengdama šiuos principus ir 
rekomendacijas, Komisija konsultuojasi su 
atitinkamos pramonės atstovais ir kitais 
ekspertais ir, jei reikia, atsižvelgia į 
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Direktyvose 90/385/EEB ir 93/42/EEB 
numatytų kokybės sistemų principus bei 
atitinkamus Europos ir tarptautinius 
standartus ir normas, kuriais šios 
direktyvos remiasi.

Or. en

Pagrindimas

Galiojantys geros gamybos principai, nustatyti Direktyvoje 2003/94/EB, nevisiškai tinka 
pažangiosios terapijos preparatams. Reikėtų parengti naują Geros gamybos principų 
direktyvą, kurioje ypatingas dėmesys būtų skirtas pažangiosios terapijos preparatams.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 99
5 STRAIPSNIS

Komisija skelbia išsamias gaires, 
atitinkančias geros gamybos praktikos 
principus ir būdingas pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams.

Agentūros tinklalapyje kuo anksčiau 
skelbiamos išsamios gairės, atitinkančios
geros gamybos praktikos principus ir 
būdingos pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad gairės būtų skelbiamos visuomenei ir pateikiamos agentūros tinklalapyje.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 100
6 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Audinių inžinerijos būdu gautas 
preparatas, kuris atitinka Direktyvų 
90/385/EEB arba 93/42/ EEB 1 straipsnio 2 
dalies a punkte pateiktą medicinos prietaiso 
apibrėžimą ir kurio pagrindinė veikla 
nesusijusi su farmakologiniu, 
imunologiniu arba metaboliniu poveikiu, 
nelaikomas vaistiniu preparatu, kaip 
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apibrėžta Direktyvoje 2001/83/EB, ir 
laikomas medicinos prietaisu, kuriam 
taikomos atitinkamos Direktyvų 
90/385/EEB arba 93/42/ EEB nuostatos, jei 
reikia, nepaisant kitų šių direktyvų 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Pirminį fizinio pobūdžio poveikį darantiems preparatams turėtų būti taikomos prietaisams 
skirtos nuostatos, o farmakologinio, imunologinio arba metabolinio poveikio preparatams
turėtų būti taikomos vaistiniams preparatams skirtos nuostatos. Taip pat turėtų būti taikomi 
su žmogaus audiniais ir ląstelėmis susiję kokybės ir saugumo standartai, apibrėžti 
Direktyvoje 2004/23/EB. Dėl to audinių inžinerijos būdu gautiems preparatams, kurių 
pagrindinė veikla nesusijusi su farmakologiniu, imunologiniu arba metaboliniu poveikiu, 
turėtų būti taikomos prietaisams, o ne vaistiniams preparatams skirtos nuostatos.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 101
7 STRAIPSNIS

Specialūs reikalavimai audinių inžinerijos 
būdu gautiems preparatams

Specialūs reikalavimai pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurių 

sudėtyje yra prietaisų 
Be Reglamento 726/2004 (EB) 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytų reikalavimų paraiškose dėl 
leidimo audinių inžinerijos būdu gautam 
preparatui pateikiamas preparato fizinių 
savybių ir veikimo aprašymas bei preparato 
kūrimo metodų aprašymas, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB I priede. 

Be Reglamento 726/2004 (EB) 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytų reikalavimų paraiškose dėl 
leidimo pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, kurių sudėtyje yra medicinos 
prietaisų, biomedžiagų, laikiklių arba 
matricų, pateikiamas preparato fizinių 
savybių ir veikimo aprašymas bei preparato 
kūrimo metodų aprašymas, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB I priede. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2001/83/EB (skirtos vaistams) I priede nėra pateikta medicinos prietaisams skirtų 
reikalavimų, dėl to, jei reikia, turėtų būti taikomos kitos teisės aktų nuostatos, kad būtų 
sudaryta galimybė įtraukti medicinos prietaiso, kaip sudėtinės dalies, fizinių charakteristikų ir 
poveikio aprašymą.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 102
8 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Visi Komisijos siūlomi pakeitimai turėtų 
būti teikiami Pažangiosios terapijos 
komitetui, kuris dėl to pateiktų savo 
nuomonę. Visos nuomonės turėtų būti kuo 
greičiau paskelbiamos visuomenei

Or. fr

(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 68)
Pritaikant tekstus moksliniams bei technikos laimėjimams ir jų nuolat nesvarstant 
Parlamente, galima pakenkti pacientų interesams. Kaip numatyta šiame pasiūlyme dėl 
reglamento, klinikinius tyrimus ir audinių inžinerijos preparatų gamybą reglamentuojančių 
įstatymų pakeitimai gali būti rengiami tik esant didžiausiam įmanomam skaidrumui. Todėl 
reglamente turi būti aiškiai nustatyta, kad Komisija turi pagrįsti bet kokius pakeitimus ir 
sprendimų priėmimo procesą ir kad procese turi nuolat dalyvauti Pažangiosios terapijos 
komitetas.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 103
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

3. Pažangiosios terapijos komitetas 
parengia mokslinės nuomonės projektą, 
kuris siunčiamas Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui ir sudaro šio komiteto nuomonės 
pagrindą. 

Or. en

Pagrindimas

PTK turėtų būti įstaiga, sudaryta iš ekspertų, galinčių pateikti mokslinės patirties, 
suteikiančios ŽSVK galutinio sprendimo pagrindą, todėl jo atsakomybė turėtų būti padidinta. 
Siekiant užtikrinti tinkamą patirties lygį, būtų svarbu nariais įtraukti ekspertus, turinčius 
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medicinos prietaisų įvertinimo išsilavinimą, nes daug atitinkamų preparatų turi nemažai 
medicinos prietaisų savybių.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 104
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

3. Pagal 1 dalį Pažangiosios terapijos 
komiteto suteikta konsultacija laiku 
perduodama Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pirmininkui, laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto termino. Jei pareiškėjas nepritaria 
Pažangiosios terapijos komiteto suteiktos 
konsultacijos teiginiams, jis per 15 dienų 
nuo jos gavimo dienos gali nusiųsti savo 
pastabas raštu Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui. Jei savo pastabose raštu 
pareiškėjas to reikalauja, Žmonėms skirtų 
vaistų komitetas, prieš paskelbdamas savo 
nuomonę, išklauso pareiškėjo nuomonės. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 2 dalį pareiškėjas gali pateikti 
agentūrai raštišką pranešimą, kad jis prašo pakartotinio Žmonėms skirtų vaistų komiteto 
nuomonės nagrinėjimo, siekiant darnos agentūroje pareiškėjui turėtų būti sudaryta galimybė 
pateikti skundą dėl Žmonėms skirtų vaistų komiteto nuomonės. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 105
9 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. Gavęs paraišką dėl audinių inžinerijos 
būdu gauto preparato, Žmonėms skirtų 
vaistų komitetas per Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 14 straipsnio 9 dalyje numatytą 
150 dienų terminą pateikia savo nuomonę. 
Be to, Komisija priima atitinkamas 
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nuostatas dėl leidimų prekiauti audinių 
inžinerijos būdu gautais preparatais 
pakeitimų nagrinėjimo pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 87 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžtą procedūrą, atsižvelgdama, jei 
reikia, į šių ir kitų vaistinių preparatų 
skirtumus, dėl kurių būtų galima 
supaprastinti arba paspartinti procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Dėl greito audinių inžinerijos būdu gautų preparatų kūrimo ir riboto šių produktų gyvavimo 
ciklo šiame pakeitime numatoma greitesnė pirminių paraiškų leidimams prekiauti peržiūra 
(ŽSVK peržiūra per 150 dienų, o kitų vaistinių produktų peržiūra – 210 dienų), o Komisija 
raginama parengti direktyvą dėl pakeitimų, kuri atsižvelgtų į specifines audinių inžinerijos 
būdu gautų preparatų savybes.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 106
10 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Į paraišką dėl leidimo prekiauti 
sudėtiniais pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais turi būti įtraukti 
įrodymai, kad preparatas atitinka 6 
straipsnyje apibrėžtus pagrindinius 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlyto reglamento 6 straipsnį medicinos prietaisas, sudarantis sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalį, atitinka pagrindinius tokiam prietaisui 
keliamus reikalavimus. Paraiškoje dėl leidimo prekiauti turėtų būti pateikti įrodymai dėl 
atitikimo šiems reikalavimams. 
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Pakeitimą pateikė Peter Liese, John Bowis

Pakeitimas 107
10 STRAIPNIO 2 DALIS

2. Kai medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, kuris 
yra sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, jau yra įvertinusi
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
atlikdama atitinkamo vaistinio preparato 
įvertinimą agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus. 

2. Paraiškos dėl leidimo prekiauti sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
dalimi gali apimti medicinos prietaiso arba 
aktyvaus implantuojamo medicinos 
prietaiso įvertinimo, kurį atliko
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
rezultatus. Atlikdama atitinkamo 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
įvertinimą, agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus. 

Jei į paraišką minėtas rezultatas 
neįtraukiamas, agentūra reikalauja su 
pareiškėju susijusios notifikuotosios 
įstaigos pateikti nuomonę apie tai, ar 
prietaisas atitinka Direktyvos 93/42/EEB I 
priedą arba Direktyvą 90/385/EEB. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti veiklos dubliavimosi ir (arba) dalinio sutapimo, turėtų būti tinkamai 
panaudotos specialios agentūros ir medicinos prietaisų notifikuotųjų įstaigų žinios. Aiškus 
vaidmenų ir pareigų paskirstymas taip pat sumažins bereikalingą vilkinimą. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 108
10 STRAIPNIO 2 DALIS

2. Kai medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, kuris 
yra sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, jau yra įvertinusi
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
atlikdama atitinkamo vaistinio preparato 
įvertinimą agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus.

2. Paraiškos dėl leidimo prekiauti sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
dalimi, kai įmanoma, apima medicinos 
prietaiso arba aktyvaus implantuojamo 
medicinos prietaiso įvertinimo, kurį atliko
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
rezultatus. Atlikdama atitinkamo 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
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įvertinimą, agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad pagal teisės aktus dėl medicinos prietaisų pareiškėjas gali 
pasirinkti pateikti notifikuotosios įstaigos įvertintą ir patvirtintą sudėtinio pažangiosios 
terapijos vaistinio preparato dalį, kuri laikoma medicinos prietaisu. Tokiu atveju agentūra, 
įvertindama visą sudėtinį preparatą, turėtų atsižvelgti į šį pripažinimą. 

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 109
10 STRAIPNIO 2 DALIS

2. Kai medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, kuris 
yra sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, jau yra įvertinusi
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
atlikdama atitinkamo vaistinio preparato 
įvertinimą agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus. 

2. Paraiškos dėl leidimo prekiauti sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
dalimi gali apimti medicinos prietaiso arba 
aktyvaus implantuojamo medicinos 
prietaiso įvertinimo, kurį atliko
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
rezultatus. Atlikdama atitinkamo 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
įvertinimą, agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad pagal teisės aktus dėl medicinos prietaisų pareiškėjas gali 
pasirinkti pateikti notifikuotosios įstaigos kartu su juo įvertintą ir patvirtintą sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalį, kuri laikoma medicinos prietaisu, kad būtų 
užtikrintas didesnis vertinimo procedūros lankstumas. 

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 110
14 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

praktikuojantys gydytojai, preparato 
savybių santrauką pagal Direktyvos 
2001/83/EB 11 straipsnį galima naudoti 
kaip pakuotės informacinį lapelį.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 74)

Pagrindimas

Kadangi dauguma pažangiosios terapijos vaistinių preparatų tiesiogiai į pacientų rankas 
nepateks, o juos tiesiogiai taikys praktikuojantys gydytojai, informacija apie terapiją, ypač 
teikiama autologinių preparatų naudojimo atvejais, turi būti suteikiama pacientams dar prieš 
išimant medžiagą. Todėl turi būti įgyvendinta galimybė naudotis preparato savybių santrauka 
kaip pakuotės informaciniu lapeliu. Kadangi pakuotė nepateks į pacientų rankas, galima 
išbraukti būtinybės konsultuotis su tikslinėmis pacientų grupėmis reikalavimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 111
15 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Rizikos valdymas išdavus leidimą Veiksmingumas, šalutiniai poveikiai ir
rizikos valdymas išdavus leidimą 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 27 pakeitimu (15 straipsnio 1 dalis).

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 112
17 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 8 straipsnio 1 dalies, 90 % 
sumažinamas agentūrai už bet kokias 1 
dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies n punkte nurodytas 
konsultacijas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų mokėtinas mokestis MVĮ 
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bei 2006 m. lapkričio 22 d. ES valstybės 
paramos moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms pagrindų programos kriterijus 
atitinkančioms „novatoriškoms įmonėms“ 
ir 65 % kitų pareiškėjų. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama paskatinti ir paremti pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
kūrimą įmonėse, kurių specifiškumas turi būti pripažintas. Taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą didžiausias dėmesys turi būti skiriamas paramai įmonėms, kurios neatitinka 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo, 
tačiau jų poreikiai gauti paramą yra panašūs, ypač dėl to, kad jos viršijo didžiausią metinę 
apyvartą dėl pernelyg didelių mokslinių tyrimų ir plėtros investicijų. 

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 113
19A STRAIPSNIS (naujas)

19a straipsnis 
Paskatos mažoms ir vidutinėms 

biotechnologijų įmonėms 
1. Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamintojai, kuriems dirba ne 
daugiau kaip 500 darbuotojų ir kurių 
metinė apyvarta neviršija 100 mln. eurų 
arba balansas neviršija 70 mln. eurų, 
tinkamos visoms paskatoms, kurios 
teikiamos mažoms ir vidutinėms įmonėms 
pagal Komisijos rekomendaciją 
2003/361/EB.

2. Toks pat reikalavimas taikomas 
įmonėms, kuriose kitos įmonės turi ne 
daugiau kaip 50 % akcijų, jeigu tos įmonės 
investuoja daugiau nei 15 % savo metinės 
apyvartos į mokslinius tyrimus ir vystymo 
veiklą.

Or. en
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(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 83)

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 114
19B STRAIPSNIS (naujas)

19b straipsnis 
Leidimo prekiauti mokesčio sumažinimas 

1. Leidimo prekiauti mokestis mažinamas 
50 %, jeigu pareiškėjas įrodo, kad 
Bendrijos visuomenės interesai reikalauja 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
arba jei numatoma investicijų grąža iš 
prekybos tokiu preparatu yra nedidelė. 
2. 1 dalis taip pat taikoma mokesčiams už 
veiklą išdavus leidimą, kurią atlieka 
agentūra pirmaisiais metais po leidimo 
prekiauti vaistiniais preparatais išdavimo.
3. Mažoms ir vidutinėms įmonėms ar 
įmonėms, turinčioms ne daugiau kaip 500 
darbuotojų ir kurių apyvarta neviršija 100 
mln. eurų arba metinis balansas neviršija 
70 mln. eurų, 1 dalis taip pat taikoma 
mokesčiams už veiklą išdavus leidimą, 
kurią atlieka agentūra nenustatant 
galutinio termino.
4. Įmonei, kurioje kitos įmonės turi iki 
50 % akcijų, ir jeigu ši įmonė daugiau nei 
15 % savo metinės apyvartos investuoja į 
mokslo tyrimų ir plėtros veiklą, 1 dalis taip 
pat taikoma mokesčiams už veiklą išdavus 
leidimą, kurią atlieka agentūra nenustatant 
galutinio termino.



PE 382.323v03-00 44/59 AM\645919LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 84)

Pagrindimas

Leidimo prekiauti mokesčio sumažinimas reikalingas tais atvejais, kai ATMP tarnauja 
visuomenės interesams, pvz., retiesiems vaistams, arba kai pareiškėjas yra MVĮ. Tiems 
preparatams ir įmonėms centralizuota procedūra yra didelė administracinė kliūtis, ir ji turėtų 
būti palengvinta sumažintais mokesčiais. Nustatytas išlaidų sumažinimas taip pat reikalingas 
autologinių ATMP ir ketinamų panaudoti atveju, nes šių preparatų patekimas į rinką ribotas. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 115
19A STRAIPSNIS (naujas)

19a straipsnis 
Techninė parama 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į šio 
reglamento pareiškimą, suteikia specialią 
techninę paramą pareiškėjams ir leidimo 
prekiauti turėtojams. Ši parama turi būti 
suteikiama kompetentingų nacionalinių 
institucijų ir ypač turi būti nukreipta į:

– paramą įmonėms, kurios neatitinka 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB, 
kuri leistų kvalifikuoti jas kaip MVĮ, bet 
kurioms reikia panašios paramos, pvz., 
jeigu jos nelaikomos MVĮ, nes neatitinka 
nepriklausomumo kriterijaus arba viršija 
didžiausią leistiną metinę apyvartą dėl 
didelių mokslinių tyrimų ir plėtros 
investicijų ir

– paramą atskiroms ligoninėms arba 
kitoms mažoms institucijoms, pvz., 
universitetų fakultetams, kurie neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB 3 straipsnio 7 dalies 
sąlygų. Parama teikiama su sąlyga, kad 
pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai 
bus ruošiami ir vartojami išimtine 
praktikuojančio gydytojo atsakomybe, 
siekiant laikytis konkrečiam pacientui 
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paskirto individualaus recepto.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 82)

Pagrindimas

Išimtys iš direktyvos taikymo srities kiek įmanoma ribojamos, siekiant greitai leisti pajusti 
naujų vaistų teikiamą naudą visiems Europos pacientams. Tačiau reikia suteikti specialią 
paramą galimų pareiškėjų grupėms, atsižvelgiant į šio labai pažangaus sektoriaus specifiką. 
Tai geriausiai gali būti pasiekta nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 116
21 STRAIPSNIO 1 DALIES CA PUNKTAS (naujas)

(ca) keturi nariai, paskirti Komisijos 
remiantis viešu kvietimu dalyvauti 
konkurse, turintys patirties medicinos 
prietaisų, kuriuose yra audinių inžinerijos 
preparatų ar kurie sudaryti iš jų ar 
naudojami kartu su jais, srityje. 

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 88; iš dalies pakeistas)

Pagrindimas

PTK turėtų būti įstaiga, sudaryta iš ekspertų, galinčių pateikti mokslinį įvertinimą, kuris taptų 
ŽSVK galutinio sprendimo pagrindu, todėl jo atsakomybė turėtų būti padidinta. Siekiant 
užtikrinti tinkamą kompetencijos lygį, būtų svarbu nariais įtraukti ekspertus, turinčius 
kvalifikaciją medicinos prietaisų vertinimo srityje, nes daug atitinkamų preparatų turi 
nemažai medicinos prietaisų savybių. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 117
21 STRAIPSNIO 1 DALIES CA PUNKTAS (naujas)

(ca) vienas iš agentūros darbo grupės 
farmakologinio budrumo klausimais narių.
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Or. fr

(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 89)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad Pažangiosios terapijos komitetas skirtų ypatingą dėmesį 
nepageidaujamų padarinių, kylančių iš pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, 
svarstymui, EMEA darbo grupės farmakologinio budrumo klausimais atstovas turėtų būti to 
Komiteto narys.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 118
21 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

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

Be to, bent jau du Komiteto nariai ir du jo 
pakaitiniai nariai turi mokslinės patirties 
medicinos prietaisų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos komiteto pakaitiniai nariai, įtraukti į 1 dalį, turėtų atitikti tuos pačius 
kriterijus dėl mokslinės kvalifikacijos arba patirties pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų srityje kaip ir jo nariai. Siekiant užtikrinti tinkamą kompetencijos lygį, būtų svarbu 
nariais įtraukti ekspertus, turinčius kvalifikaciją medicinos prietaisų vertinimo srityje, nes 
daug atitinkamų preparatų turi nemažai medicinos prietaisų savybių.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 119
21 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Agentūra skelbia narių vardus, pavardes 
ir mokslinę kvalifikaciją.

5. Agentūra savo tinklalapyje esant pirmai 
galimybei skelbia narių vardus, pavardes ir 
mokslinę kvalifikaciją.

Or. fr

(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 92)

Pagrindimas

Didžiausią reikšmę turi informacijos apie Komiteto narius paskelbimas ir skleidimas 
agentūros tinklalapyje.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 120
22 STRAIPSNIS

1. Pažangiosios terapijos komiteto nariai ir 
jo ekspertai įsipareigoja veikti paisydami 
visuomenės interesų ir nepriklausomai. Jie 
neturi jų nešališkumą paveikti galinčių 
finansinių arba kitų interesų vaistų, 
medicinos prietaisų arba biotechnologijų 
sektoriuose. 

Be reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004, Pažangiosios terapijos 
komiteto nariai ir pakaitiniai nariai neturi 
jų nešališkumą paveikti galinčių finansinių 
arba kitų interesų biotechnologijų arba 
medicinos prietaisų sektoriuose. Visi 
netiesioginiai interesai, galintys būti susiję 
su šiais sektoriais, įtraukiami į Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 63 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą registrą. 

2. Visi netiesioginiai interesai, galintys būti 
susiję su vaistų, medicinos prietaisų arba 
biotechnologijų sektoriumi, įtraukiami į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 63 straipsnio 
2 dalyje nurodytą registrą. 

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad naujam Pažangiosios terapijos komitetui taikomi tokie patys 
skaidrumo reikalavimai, kaip kitiems veikiantiems EMEA komitetams (remiantis Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 63 straipsniu). Be to, turėtų būti išaiškinta, kad interesai biotechnologijų 
arba medicinos prietaisų sektoriuose yra draudžiami. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 121
23 STRAIPSNIO A PUNKTAS

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

(a) rengia nuomones dėl pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų kokybės, 
saugumo ir veiksmingumo ir perduoda jas 
įmonėms skirtų vaistų komitetui; 

Or. en

Pagrindimas

PTK turėtų būti įstaiga, sudaryta iš ekspertų, galinčių pateikti mokslinį įvertinimą, kuris taptų 
ŽSVK galutinio sprendimo pagrindu, todėl jo atsakomybė turėtų būti padidinta. Siekiant 
užtikrinti tinkamą kompetencijos lygį, būtų svarbu nariais įtraukti ekspertus, turinčius 
kvalifikaciją medicinos prietaisų vertinimo srityje, nes daug atitinkamų preparatų turi 
nemažai medicinos prietaisų savybių. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 122
24 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Kiekvienas Komisijos siūlomas pakeitimas 
perduodamas Pažangiosios terapijos 
komitetui, kad šis pareikštų savo nuomonę. 
Kiekviena nuomonė paskalbiama esant 
pirmai galimybei.

Or. fr
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(buvęs AM FdR 620607 pakeitimas 96)

Pagrindimas

Pritaikant tekstus moksliniams bei technikos laimėjimams ir jų nuolat nesvarstant 
Parlamente, galima pakenkti pacientų interesams. Kaip numatyta šiame pasiūlyme dėl 
reglamento, klinikinius tyrimus ir pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą 
reglamentuojančių įstatymų pakeitimai gali būti rengiami tik esant didžiausiam įmanomam 
skaidrumui. Todėl reglamente turi būti aiškiai nustatyta, kad Komisija turi pagrįsti bet kokius 
pakeitimus ir sprendimų priėmimo procesą ir kad procese turi nuolat dalyvauti Pažangiosios 
terapijos komitetas.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 123
25 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Šioje ataskaitoje Komisija taip pat įvertins 
techninės pažangos poveikį šio reglamento 
taikymui ir, jeigu reikės, pateiks teisėkūros 
pasiūlymą, siekiant aprėpti naujuosius 
gydymo būdus, kurie nėra nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių 
rekonstravimas.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 98; iš dalies pakeistas)

Pagrindimas

Vykstant mokslinei pažangai, gali atsirasti kitų pažangių gydymo būdų, kurie nebus nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių konstravimas. Pacientų interesų labui 
reglamentavimas turėtų aprėpti šiuos gydymo būdus, kad Europoje būtų įteisinti atitinkami 
produktai.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 124
25 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Šioje ataskaitoje Komisija taip pat įvertins 
techninės pažangos poveikį šio reglamento 
taikymui ir, jeigu reikės, pateiks teisėkūros 
pasiūlymą, siekiant aprėpti naujuosius 



PE 382.323v03-00 50/59 AM\645919LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

gydymo būdus, kurie nėra nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių 
rekonstravimas. 

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 98; iš dalies pakeistas)

Pagrindimas

Vykstant mokslinei pažangai, gali atsirasti kitų pažangių gydymo būdų, kurie nebus nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių konstravimas. Pacientų interesų labui 
reglamentavimas turėtų aprėpti šiuos gydymo būdus, kad Europoje būtų įteisinti atitinkami 
produktai. 

Pakeitimą pateikė Alojz Peterle

Pakeitimas 125
27 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

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

– keičiančius žmogaus embriono genetinį 
identitetą,

– gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų 
arba chimerų arba turinčių audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų. 

Ši nuostata neturėtų apimti somatinių 
gyvūnų ląstelių arba audinių 
transplantacijos į žmogaus kūną gydymo 
tikslais, jei tai neturi įtakos embrioninėms 
ląstelėms (pvz., ksenotransplantacija). 

Or. en

Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
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tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti suteikiami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Be to, Direktyvoje 98/44/EB pabrėžta, kad draudžiama patentuoti chimerų gamybą 
iš embrionų ląstelių. Todėl pagal šį reglamentą leidimas neturi būti suteiktas preparatams, 
turintiems arba pagamintiems iš tokių audinių arba ląstelių. Išbraukus šiuos preparatus iš 
Reglamento 726/2004 priedo, panaikinama bet kokia galimybė suteikti šiems preparatams 
Europos leidimą prekiauti. Šiems preparatams gali būti suteiktas tik nacionalinis leidimas 
prekiauti.

Pakeitimą pateikėVittorio Prodi

Pakeitimas 126
27 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

1a. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų)*] išskyrus šiuos 
preparatus:
– keičiančius žmogaus embriono genetinį 
identitetą,

– gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų 
arba chimerų arba turinčių audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų. 

Ši nuostata neturėtų apimti somatinių 
gyvūnų ląstelių arba audinių 
transplantacijos į žmogaus kūną gydymo 
tikslais, jei tai neturi įtakos embrioninėms 
ląstelėms (pvz., ksenotransplantacija). 

Or. en

Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti suteikiami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Be to, Direktyvoje 98/44/EB pabrėžta, kad draudžiama patentuoti chimerų gamybą 
iš embrionų ląstelių. Todėl pagal šį reglamentą leidimas neturi būti suteiktas preparatams, 
turintiems arba pagamintiems iš tokių audinių arba ląstelių. Išbraukus šiuos preparatus iš 
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Reglamento 726/2004 priedo, panaikinama bet kokia galimybė suteikti šiems preparatams 
Europos leidimą prekiauti. Šiems preparatams gali būti suteiktas tik nacionalinis leidimas 
prekiauti.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 127
27 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

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

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

1a. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB)Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų)*], išskyrus autologinės 
arba specialios paskirties pažangiosios 
terapijos vaistinius preparatus, kurie 
gaminami ir platinami tik vienoje valstybėje 
narėje ir kuriems ši valstybė narė kaip 
alternatyvą penkeriems metams po leidimo 
prekiauti išdavimo nacionaliniu lygmeniu 
numatė nacionalinio leidimo prekiauti 
išdavimo procedūrą pagal šio reglamento 
kriterijus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
remiantis „centralizuota“ procedūra, 
pateikiama paraiška dėl leidimo prekiauti 
atnaujinimo. Atnaujinus nacionalinį 
registravimo liudijimą, jis tampa 
„centralizuotu“ leidimu prekiauti.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 102)

Pagrindimas

Siekiant palengvinti daugelio MVĮ, siekiančių savo produktus parduoti tik vienoje valstybėje 
narėje, patekimą į rinką, turėtų būti sudaryta galimybė gauti nacionalinį leidimą prekiauti 
nacionaliniu lygmeniu parduodamiems produktams. Nacionalinis leidimas prekiauti turėtų 
galioti penkerius metus. Atnaujinus nacionalinį leidimą prekiauti, jis tampa „centralizuotu“ 
leidimu prekiauti.
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 128
28 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

3 straipsnio 7 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris ir visiškai 
paruošiamas, ir naudojamas vienoje 
ligoninėje, kaip paskirta atskiram pacientui. 

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris ruošiamas 
nesiekiant pelno ir visiškai paruošiamas ir 
naudojamas vienoje ligoninėje, kaip paskirta 
atskiram pacientui. 
Ligoninės aplinka – tai nacionalinis 
ligoninių ir atitinkamų centrų tinklas, 
priklausantis nacionalinei sveikatos 
sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome netaikyti šio reglamento ligoninėje gaminamiems ir vartojamiems pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams. Tuo būdu būtų sudarytos sąlygos kurti nacionalinius 
kompetencijos tinklus pažangiosios terapijos (ląstelių terapijos ir audinių inžinerijos) srityje. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 129
28 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

3 straipsnio 7 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris ir visiškai 
paruošiamas, ir naudojamas vienoje 
ligoninėje, kaip paskirta atskiram pacientui.

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris ir visiškai 
paruošiamas, ir naudojamas vienoje 
ligoninėje arba valstybinių ligoninių tinkle, 
kaip paskirta atskiram pacientui, arba pelno 
nesiekiantiems moksliniams tyrimams.

Or. en
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(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 107)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 130
28 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

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

5. Ši direktyva ir visi joje minimi 
reglamentai neturi įtakos 
nediskriminuojančių nacionalinių įstatymų, 
draudžiančių arba ribojančių žmogaus arba 
gyvūno bet kokios konkrečios rūšies ląstelių 
naudojimą arba tokių ląstelių turinčių, iš jų 
sudarytų ar iš jų gautų vaistinių preparatų 
pardavimą, tiekimą arba naudojimą, 
nepagrįstą pirmiau minėtais Bendrijos 
teisės aktais. Valstybės narės perduoda 
Komisijai tokius nacionalinės teisės aktus. 
Informacija apie tokius nacionalinius 
įstatymus turi būti pateikiama nuolat 
atnaujinamame ir visuomenei prieinamame 
registre.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 109; iš dalies pakeistas)

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas visiškai nesuderinamas su pagrindinėmis teisinėmis nuostatomis (EB 
sutarties 95 str.). Taip yra dėl to, kad dabartinė 28 straipsnio 5 dalies redakcija suteikia 
pernelyg plačias galimybes apriboti laisvą tam tikrų pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų judėjimą. Sutarties 95 straipsniu pagrįstais teisės aktais siekiama pagerinti vidaus 
rinkos kūrimo ir veiklos sąlygas. Komisijos pasiūlyme nėra ir neabejotinai nebus numatyti 
arba suderinti su viešąja morale ir visuomenės interesų politika susiję pažangiosios terapijos 
aspektai. Vis dėlto dabartinė redakcija numato ne tik šių šalutinių aspektų apribojimus, todėl 
ši straipsnio dalis turėtų būti pakeista atsižvelgiant į Parlamento teisės tarnybos pasiūlymus.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 131
28 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

4 straipsnio 5 dalis (Direktyva 2001/83/EB)



AM\645919LT.doc 55/59 PE 382.323v03-00

Vertimas pagal sutartį

LT

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas paremtas ta pačia logika kaip ir Parlamento teisinės tarnybos pasiūlymai dėl 
Komisijos pasiūlyme iškilusių problemų. Be to, šis požiūris atitinka Teisės reikalų komiteto 
požiūrį į 1A straipsnį (naują). 

Pakeitimą pateikė Alojz Peterle

Pakeitimas 132
28 STRAIPSNIO 3A PUNKTAS (naujas)

39 straipsnis (Direktyva 2001/83/EB)

(3a) 39 straipsnis pakeičiamas taip:

„27–34 straipsnių nuostatos netaikomos 16 
straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
homeopatiniams vaistiniams preparatams 
arba preparatams: 
– keičiantiems žmogaus embriono genetinį 
identitetą,
– gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų 
arba chimerų arba turinčių audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų.“

Or. en

Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
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tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti suteikiami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti sprendimą dėl nacionalinio leidimo 
suteikimo šiems preparatams. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra. Ši nuostata taikoma ir 
preparatams, turintiems arba gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų arba chimerų, kadangi 
Direktyvoje 98/44/EB pabrėžta, kad draudžiama patentuoti chimerų gamybą iš embrionų 
ląstelių. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 133
28 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS (new)
39 straipsnis (Direktyva 2001/83/EB)

(3a) 39 straipsnis pakeičiamas taip:

„27–34 straipsnių nuostatos netaikomos 16 
straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
homeopatiniams vaistiniams preparatams 
arba preparatams: 
– keičiantiems žmogaus embriono genetinį 
identitetą,
– gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų 
arba chimerų arba turinčių audinių arba 
ląstelių, kilusių arba išvestų iš žmogaus ar 
gyvūnų hibridų arba chimerų.“

Or. en

Pagrindimas

Preparatams, kurie keičia žmogaus embrioninių ląstelių genetinį identitetą ir kurie nėra nei 
tiesiogiai naudojami klinikiniams tyrimams pagal Direktyvą 2001/20/EB, nei teisėtai 
patentuotini remiantis Direktyva 98/44/EB, neturėtų būti suteikiami leidimai Bendrijos 
lygmeniu. Tik valstybės narės turėtų turėti teisę priimti sprendimą dėl nacionalinio leidimo 
suteikimo šiems preparatams. Dėl to jiems neturėtų būti taikoma Direktyvoje 2001/83/EB 
apibrėžta valstybių narių abipusio leidimų pripažinimo procedūra. Ši nuostata taikoma ir 
preparatams, turintiems arba gautiems iš žmogaus ar gyvūnų hibridų arba chimerų, kadangi 
Direktyvoje 98/44/EB pabrėžta, kad draudžiama patentuoti chimerų gamybą iš embrionų 
ląstelių. 
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 134
28A STRAIPSNIS (naujas)

28a straipsnis
Klinikiniams tyrimams skirti preparatai 

Laikydamasi Sprendime 1999/468/EB 
numatytos tvarkos, Komisija kartu su 
reikalavimais, nustatytais tyrimams skirtų 
vaistinių preparatų gamybos gairėse, turi 
nurodyti ypatingus reikalavimus 
gamintojams, kurie bus taikomi 
pažangiojoje terapijoje naudojamų 
preparatų, skirtų klinikiniams tyrimams, 
atliekamiems toje ligoninėje, kurioje jie 
buvo pagaminti, gamybai.

Or. en

(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 111; iš dalies pakeistas)

Pagrindimas

Reglamente nenumatyta jokių specialių nuostatų dėl pažangių vaistinių preparatų, skirtų 
klinikiniams tyrimams, gamybos.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 135
29 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, išskyrus audinių inžinerijos 
būdu gautus preparatus, kurie šio 
reglamento įsigaliojimo metu legaliai yra 
Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius arba 
Bendrijos teisės aktus, atitinka šį reglamentą 
ne vėliau kaip per penkerius metus nuo jo 
įsigaliojimo. 

1a. Audinių inžinerijos būdu gauti 
preparatai, kurie šio reglamento 
įsigaliojimo metu legaliai buvo Bendrijos 
rinkoje pagal nacionalinius arba Bendrijos 
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teisės aktus, gali būti toliau platinami 
rinkoje, jei remiamasi šioje dalyje numatyta 
procedūra, t. y. jei:

(i) asmenys, atsakingi už šių produktų 
pateikimą į rinką, per penkerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Reglamente 
(EB) Nr. 726/2004 nustatyta tvarka pateikia 
galiojančius leidimus prekiauti, 

(ii) iš rinkos nedelsiant bus išimtas bet 
kuris preparatas, jei Reglamente (EB) Nr. 
726/2004 nustatyta tvarka buvo priimtas 
sprendimas nesuteikti jam leidimo 
prekiauti.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas pereinamasis laikotarpis yra netinkamas (ypač audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams). Dėl to gali kilti pacientams ir medicinos darbuotojams reikalingų preparatų 
tiekimo trikdžių. 

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 136
29 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

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

Or. en
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(buvęs AM Fdr 620607 pakeitimas 112)

Pagrindimas

Numatytas dvejų metų laikotarpis yra per trumpas, nes vien tik klinikiniai tyrimai dažnai gali 
užtrukti ilgiau nei pasiūlytas laikotarpis. Be to, paraiškos pateikėjas turėtų būti atsakingas tik 
už paraiškos pateikimo datą, bet ne už vėlavimą agentūroje ar atsakingoje valstybinėje 
institucijoje ir įvertinimo stadijos vėlavimą. Kitaip šie svarbūs nauji vaistiniai preparatai gali 
tapti neprieinami pacientui.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 137
29 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Paraiškos leidimus prekiauti audinių 
inžinerijos būdu gautais preparatai, kurie 8 
straipsnyje minimų techninių reikalavimų
įsigaliojimo dieną legaliai buvo Bendrijos 
rinkoje nacionalinių arba Bendrijos teisės 
aktų nustatyta tvarka, turi būti pateiktos ne 
vėliau kaip per penkerius metus nuo šių 
techninių reikalavimų įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas 

Numatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis per trumpas, nes vien tik klinikiniai tyrimai 
dažnai gali užtrukti ilgiau nei pasiūlytas laikotarpis. Be to, paraiškos pateikėjas turėtų būti 
atsakingas tik už paraiškos pateikimo datą, bet ne už vėlavimą agentūroje ar atsakingoje 
valstybinėje institucijoje ir įvertinimo stadijos vėlavimą. Kitaip šie svarbūs nauji vaistiniai 
preparatai gali tapti neprieinami pacientui.


