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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 52
2. APSVĒRUMS

(2) Ciktāl šie uzlabotas terapijas produkti 
tiek raksturoti kā tādi, kam piemīt īpašības 
cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē, vai 
tādi, ko var izmantot vai ievadīt cilvēkiem, 
lai atjaunotu, labotu vai pārveidotu 
fizioloģiskās funkcijas, iedarbojoties ar 
farmakoloģisku, imunoloģisku vai 
metabolisku darbību, tie ir bioloģiskas zāles 
1. panta 2. punkta un I pielikuma izpratnē 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm. Tādējādi jebkādu 
noteikumu, kas reglamentē to ražošanu, 
izplatīšanu un lietošanu, būtiskākajam 
mērķim ir jābūt sabiedrības veselības 
nodrošināšanai.

(2) Ciktāl šie uzlabotas terapijas produkti 
tiek raksturoti kā tādi, kam piemīt īpašības 
cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē, vai 
tādi, ko var izmantot vai ievadīt cilvēkiem, 
lai atjaunotu, labotu vai pārveidotu 
fizioloģiskās funkcijas, iedarbojoties 
galvenokārt ar farmakoloģisku, 
imunoloģisku vai metabolisku darbību, tie ir 
bioloģiskas zāles 1. panta 2. punkta un 
I pielikuma izpratnē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm. 
Tādējādi jebkādu noteikumu, kas reglamentē 
to ražošanu, izplatīšanu un lietošanu, 
būtiskākajam mērķim ir jābūt sabiedrības 
veselības nodrošināšanai.
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Or. en

(ex am. 48, FdR AM\620607)

Pamatojums

Direktīvās par medicīnas ierīcēm ir reglamentējoši noteikumi, ko var viegli pielāgot tādu 
ierīču kontrolei, kurās ir audu inženierijas produkti vai kuras no tiem pagatavotas. Ja 
Direktīvas par medicīnas ierīcēm 1. pantā sniegtā „medicīnas ierīces” definīcija attiecas uz 
konkrētu audu inženierijas produktu (un tā darbība tāpēc nav galvenokārt farmakoloģiska, 
imunoloģiska vai metaboliska), tad uz to jāattiecina medicīnas ierīču direktīvas noteikumi, lai 
gan var būt jānosaka īpašas papildu prasības.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 53
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3a) Juridiskas skaidrības dēļ direktīvas, 
kas ir pamatā šim regulas priekšlikumam, 
proti, Direktīvu 2004/27/EK par cilvēkiem 
paredzētām zālēm1, Direktīvas 2004/23/EK2

un 2006/17/EK3 par cilvēka audiem un
šūnām un Komisijas 2005. gada 8. aprīļa 
Direktīvu 2005/28/EK, ar ko nosaka labas 
klīniskās prakses principus un sīki 
izstrādātas pamatnostādnes attiecībā uz 
pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm4, visu 
dalībvalstu tiesību aktos jātransponē 
noteiktajos termiņos vai iespējami drīz; 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīva 2004/27/EK, ar ko groza 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 136, 
30.04.2004., 34. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīva 2004/23/EK par kvalitātes un 
drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu 
ziedošanai, ieguvei, testēšanai, apstrādei, 
konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai (OV L 
102, 07.04.2004., 48. lpp.).

3 Komisijas 2006. gada 8. februāra Direktīva 
2006/17/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2004/23/EK par noteiktām 
tehniskajām prasībām cilvēka audu un šūnu 
ziedošanai, ieguvei un testēšanai (OV L 38, 
09.02.2006., 40. lpp.).
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4 OV L 91, 09.04.2005., 13. lpp.

Or. en

(ex am. 50, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Pamato pats sevi.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 54
5. APSVĒRUMS

(5) Uzlabotās terapijas zāles ir 
jāreglamentē, ja tās ir paredzētas laišanai 
dalībvalstu tirgū un ir izgatavotas vai nu 
rūpnieciski vai ražotas ar metodēm, kas 
ietver rūpniecisko apstrādi Direktīvas 
2001/83/EK 2. panta 1. punkta izpratnē. 
Uzlabotas terapijas zāles, kas pilnībā ir 
izgatavotas un tiek izmantotas slimnīcā 
saskaņā ar recepti atsevišķam pacientam, 
tādējādi ir jāizslēdz no šīs regulas darbības 
sfēras.

(5) Šī regula ir lex specialis, ar ko ievieš 
papildu noteikumus Direktīvā 2001/83/EK 
minētajiem noteikumiem. Šīs regulas 
darbības jomai ir jāreglamentē uzlabotas
terapijas zāles, kuras paredzētas laišanai 
dalībvalstu tirgū un ir izgatavotas vai nu 
rūpnieciski vai ražotas ar metodēm, kas 
ietver rūpniecisko apstrādi, saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK II sadaļā noteikto 
Kopienas farmācijas jomas tiesību aktu 
vispārējo darbības jomu. Uzlabotas terapijas 
zāles, kas pilnībā ir izgatavotas slimnīcā 
vienā eksemplārā, izmantojot īpašu, 
nestandartizētu un nepatentētu metodi, un 
tiek izmantotas slimnīcā atbilstīgi atsevišķai 
receptei atsevišķam pacientam un saskaņā 
ar ārstniecības personas ekskluzīvu 
profesionālo atbildību vai klīniskas izpētes 
nolūkā, tādējādi ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības sfēras.

Or. en

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka šī regula ir lex specialis attiecībā uz Direktīvu 2001/83/EK, jo ar šo regulu 
ievieš papildu prasības uzlabotas terapijas zālēm. Šīs regulas darbības joma ir farmācijas 
jomas tiesību aktu vispārējā darbības joma, kā noteikts Direktīvā 2001/83/EK. Ja slimnīcas 
vai citas iestādes, izmantojot atzītu procesu, gatavo produktus, lai regulāri radītu 
ārstniecības palīglīdzekļus pacientiem, tām ir jāievēro šīs regulas noteikumi. Tomēr, ja 
slimnīcas izgatavo uzlabotas terapijas zāles pētniecības nolūkā vai arī vienreiz ārkārtas 
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gadījumā, tām nav jāievēro centralizētā atļaujas izsniegšanas kārtība.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 55
5. APSVĒRUMS

(5) Uzlabotas terapijas zāles ir 
jāreglamentē, ja tās ir paredzētas laišanai 
dalībvalstu tirgū un ir izgatavotas vai nu 
rūpnieciski vai ražotas ar metodēm, kas 
ietver rūpniecisko apstrādi Direktīvas 
2001/83/EK 2. panta 1. punkta izpratnē. 
Uzlabotas terapijas zāles, kas pilnībā ir 
izgatavotas un tiek izmantotas slimnīcā
saskaņā ar recepti atsevišķam pacientam, 
tādējādi ir jāizslēdz no šīs regulas darbības 
sfēras.

(5) Šī regula ir lex specialis, ar ko ievieš 
papildu noteikumus Direktīvā 2001/83/EK 
minētajiem noteikumiem. Šīs regulas 
darbības jomai ir jāreglamentē uzlabotas
terapijas zāles, kuras paredzētas laišanai 
dalībvalstu tirgū un ir izgatavotas vai nu 
rūpnieciski vai ražotas ar metodēm, kas 
ietver rūpniecisko apstrādi Direktīvas 
2001/83/EK 2. panta 1. punkta izpratnē.
Uzlabotas terapijas zāles, kas pilnībā ir 
izgatavotas slimnīcas apstākļos, negūstot 
peļņu, saskaņā ar recepti atsevišķam 
pacientam, tādējādi ir jāizslēdz no šīs 
regulas darbības sfēras.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām izslēgt no šīs regulas darbības jomas tās uzlabotas terapijas zāles, ko gatavo 
un izmanto slimnīcās. Tas ļautu, piemēram, valstu veselības aprūpes sistēmās izveidot 
nacionālu izcilības tīklu šūnu un audu inženierijas terapijas jomā. 

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 56
6. APSVĒRUMS

(6) Uzlabotās terapijas zāļu reglamentēšana 
Kopienas mērogā nedrīkst kavēt dalībvalstīs 
pieņemtos lēmumus par to, vai atļaut kāda 
konkrēta cilvēka šūnu veida, piemēram, 
embrija cilmes šūnu vai dzīvnieku šūnu
izmantošanu. Tas nedrīkst arī ietekmēt 
valstu tiesību aktu piemērošanu, kas aizliedz 
vai ierobežo zāļu, kas satur šīs šūnas, sastāv 
no vai ir iegūtas no tām, pārdošanu, piegādi 

(6) Ar šo regulu plāno tikai svītrot dažus 
uzlabotas terapijas zāļu brīvas aprites 
ierobežojumus. Ar to nesaskaņo visus 
aspektus dalībvalstu attiecīgās nozares 
regulatīvajos režīmos. Tāpēc šī regula 
neskar dažus ierobežojumus un tos saskaņā 
ar Līguma 30. pantu var saglabāt. 
Uzlabotās terapijas zāļu reglamentēšana 
Kopienas mērogā nedrīkst kavēt dalībvalstīs 
pieņemtos lēmumus par to, vai atļaut kāda 
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vai izmantošanu. konkrēta cilvēka šūnu veida izmantošanu. 
Tas nedrīkst arī ietekmēt valstu tiesību aktu 
piemērošanu, kas aizliedz vai ierobežo zāļu, 
kas satur šīs šūnas, sastāv no vai ir iegūtas 
no tām, pārdošanu, piegādi vai izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir tiesības atsaukties uz Līguma 30. pantu, ja tās vēlas aizliegt vai ierobežot 
brīvu preču kustību, t.i., zāļu apriti savā tirgū, sabiedrības morāles, valsts politikas vai valsts 
drošības apsvērumu dēļ. Tomēr 30. pantu piemēro tikai tad, ja konkrētais regulējošais 
pasākums neparedz saskaņošanu pilnā mērā. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka šī regula ir tikai
daļējas saskaņošanas pasākums. Šī pieeja atbilst Juridiskās komitejas pieejai attiecībā uz 
1.a pantu (jauns). 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 57
7.A APSVĒRUMS (jauns)

(7a) Šajā regulā pilnībā ievēro aizliegumu 
izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas, lai 
gūtu finansiālu labumu, kā to par 
neatņemamu obligāto aizsardzību nosaka 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta un 
sīkāk uzsver Eiropas Parlaments 
2005. gada 10. marta rezolūcijā par cilvēka 
olšūnu tirdzniecību1. Šā mērķa 
sasniegšanai ir jānodrošina, ka audu un 
šūnu ziedošana ir brīvprātīga un bez 
atlīdzības un ka to iegāde notiek, negūstot 
peļņu. Brīvprātīga un neapmaksāta audu 
un šūnu ziedošana arī veicina augstus 
audu un šūnu drošības standartus un 
tādējādi sekmē cilvēku veselības 
aizsardzību.
1 OV C 320 E, 15.12.2005., 251. lpp.

Or. en
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(ex am. 53, FdR AM\620607)

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 58
7.A APSVĒRUMS (jauns)

(7a) Šajā regulā pilnībā ievēro aizliegumu 
izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas, lai 
gūtu finansiālu labumu, kā to par 
neatņemamu obligāto aizsardzību nosaka 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta un 
sīkāk uzsver Eiropas Parlaments 
2005. gada 10. marta rezolūcijā par cilvēka 
olšūnu tirdzniecību1. Šā mērķa 
sasniegšanai ir jānodrošina, ka audu un 
šūnu ziedošana ir brīvprātīga un bez 
atlīdzības un ka to iegāde notiek, negūstot 
peļņu. Brīvprātīga un neapmaksāta audu 
un šūnu ziedošana arī veicina augstus 
audu un šūnu drošības standartus un 
tādējādi sekmē cilvēku veselības 
aizsardzību.
1 OV C 320 E, 15.12.2005., 251. lpp.

Or. en

(ex am. 53, FdR AM\620607)

Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst graut pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū vienas no vissvarīgākajām ir tiesības uz personas 
integritāti, ir noteiktas Ovjedo Konvencijā un Pamattiesību hartā. Šie standarti īpaši jāievēro 
attiecībā uz ārkārtīgi novatoriskajām uzlabotas terapijas zālēm, kurās izmantoti audi un 
šūnas. Šajā sakarā brīvprātīga un bezmaksas ziedošana, kā arī iepirkumi, negūstot peļņu, ir 
galvenie principi, kas obligāti jāievēro visā Kopienā.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 59
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm1 aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas 
jomā, kas rada izpētei pakļautās personas
cilmes šūnu līnijas ģenētiskās identitātes 
izmaiņas. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 6. jūlija Direktīvā 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā2 procesus, kuros izmaina 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, uzskata par nepatentējamiem. 
Lai nodrošinātu juridisko konsekvenci, ar 
šo regulu ir jāaizliedz tādu produktu 
apstiprināšana, kuri izmaina cilvēka cilmes 
šūnu līnijas ģenētisko identitāti.
1 OV L 121, 01.05.2001, 34. lpp.
2 OV L 213, 30.07.1998., 13. lpp.

Or. en

(ex am. 5, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētiskās identitātes 
mantojumu, tiek aizskarta cilvēka cieņa. Par produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskā 
izpēte saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar 
Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 60
7.B APSVĒRUMS (jauns)
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(7b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm1 aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas 
jomā, kas rada izpētei pakļautās personas 
cilmes šūnu līnijas ģenētiskās identitātes 
izmaiņas. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 6. jūlija Direktīvā 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā2 procesus, kuros izmaina 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, uzskata par nepatentējamiem. 
Lai nodrošinātu juridisko konsekvenci, ar 
šo regulu ir jāaizliedz tādu produktu 
apstiprināšana, kuri izmaina cilvēka cilmes 
šūnu līnijas ģenētisko identitāti.
1 OV L 121, 01.05.2001., 34. lpp.
2 OV L 213, 30.07.1998, 13. lpp.

Or. en

(ex am. 5, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētiskās identitātes 
mantojumu, tiek aizskarta cilvēka cieņa. Par produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskā 
izpēte saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar 
Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 61
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
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zālēm1 aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas 
jomā, kas rada izpētei pakļautās personas 
cilmes šūnu līnijas ģenētiskās identitātes 
izmaiņas. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 6. jūlija Direktīvā 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā2 procesus, kuros izmaina 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, uzskata par nepatentējamiem. 
Juridiskas konsekvences dēļ tikai 
dalībvalstis var izsniegt valsts atļauju 
attiecībā uz produktiem, kuri izmaina 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, un, to darot, dalībvalstīm nav 
saistoša Direktīvā 2001/83/EK minētā 
savstarpējās atzīšanas procedūra.
1 OV L 121, 01.05.2001., 34. lpp.
2 OV L 213, 30.07.1998., 13. lpp.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. Tikai 
dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts tirdzniecības atļauju. Tāpēc tām nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. 

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 62
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās 
izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām 
zālēm1 aizliedz tādu izpēti gēnu terapijas 
jomā, kas rada izpētei pakļautās personas 
cilmes šūnu līnijas ģenētiskās identitātes 
izmaiņas. Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1998. gada 6. jūlija Direktīvā 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā2 procesus, kuros izmaina 
cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko 
identitāti, uzskata par nepatentējamiem. 
Juridiskas konsekvences dēļ tikai 
dalībvalstis var izdot valsts atļauju attiecībā 
uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes 
šūnu līnijas ģenētisko identitāti, un, to 
darot, dalībvalstīm nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā savstarpējās 
atzīšanas procedūra.
1 OV L 121, 01.05.2001., 34. lpp.
2 OV L 213, 30.07.1998., 13. lpp.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. Tikai 
dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts tirdzniecības atļauju. Tāpēc tām nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 63
7.C APSVĒRUMS (jauns)

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

Or. en
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(ex am. 6, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartas 1. un 3. pantā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā 
integritāte un cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīdu vai jauktu ģenētisku struktūru 
izveide apdraud personas tiesības uz integritāti un aizskar cilvēka cieņu. Tādēļ šajā regulā 
nav jāparedz atļaujas piešķiršana tādiem produktiem, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdi vai jauktas ģenētiskas struktūras vai kuri no tiem iegūti. Tomēr jāietver arī 
ksenotransplantācija terapeitiskā nolūkā, ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu līnijā.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 64
7.C APSVĒRUMS (jauns)

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

Or. en

(ex am. 6, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartas 1. un 3. pantā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā 
integritāte un cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīdu vai jauktu ģenētisku struktūru 
izveide apdraud personas tiesības uz integritāti un aizskar cilvēka cieņu. Tādēļ šajā regulā 
nav jāparedz atļaujas piešķiršana tādiem produktiem, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdi vai jauktas ģenētiskas struktūras vai kuri no tiem iegūti. Tomēr jāietver arī 
ksenotransplantācija terapeitiskā nolūkā, ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu līnijā. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 65
7.C APSVĒRUMS (jauns)
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(7c) Tikai dalībvalstis var izsniegt valsts 
atļauju attiecībā uz tādiem produktiem, 
kurus iegūst no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas ir iegūtas no cilvēku un 
dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 
ģenētiskām struktūrām, un, to darot, 
dalībvalstīm nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā savstarpējās 
atzīšanas procedūra. Šis noteikums nav 
jāattiecina uz dzīvnieku somatisko šūnu vai 
audu transplantāciju cilvēka ķermenī 
terapeitiskos nolūkos, ciktāl nenotiek 
iejaukšanās cilmes šūnu līnijā (piemēram, 
ksenotransplantācija).

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru iegūšana no cilmes šūnām nav 
patentējama. Tādēļ Kopienas atļauja nav jāpiešķir attiecībā uz produktiem, kuru sastāvā ir 
šādi audi un šūnas vai kuri no tiem ir iegūti. Tikai dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts 
tirdzniecības atļauju šādiem produktiem. Tāpēc tām nav saistoša Direktīvā 2001/83/EK 
minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. Tomēr šis noteikums neskar 
ksenotransplantāciju terapeitiskā nolūkā, ciktāl tā neizraisa izmaiņas cilmes šūnu līnijā. 

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 66
7.C APSVĒRUMS (jauns)

(7c) Tikai dalībvalstis var izsniegt valsts 
atļauju attiecībā uz tādiem produktiem, 
kurus iegūst no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas ir iegūtas no cilvēku un 
dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 
ģenētiskām struktūrām, un, to darot, 
dalībvalstīm nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā savstarpējās 
atzīšanas procedūra. Šis noteikums nav 
jāattiecina uz dzīvnieku somatisko šūnu vai 
audu transplantāciju cilvēka ķermenī 
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terapeitiskos nolūkos, ciktāl nenotiek
iejaukšanās cilmes šūnu līnijā (piemēram, 
ksenotransplantācija).

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru iegūšana no cilmes šūnām nav 
patentējama. Tādēļ Kopienas atļauja nav jāpiešķir attiecībā uz produktiem, kuru sastāvā ir 
šādi audi un šūnas vai kuri no tiem ir iegūti. Tikai dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts 
tirdzniecības atļauju šādiem produktiem. Tāpēc tām nav saistoša Direktīvā 2001/83/EK 
minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. Tomēr šis noteikums neskar 
ksenotransplantāciju terapeitiskā nolūkā, ciktāl tā neizraisa izmaiņas cilmes šūnu līnijā. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 67
14. APSVĒRUMS

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām šo apsvērumu svītrot sakarā ar jauna 7.a apsvēruma un jauna 3.a panta 
iekļaušanu.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 68
14. APSVĒRUMS

(14) Tas ir principa jautājums, ka cilvēku 
audi un šūnas, kas ietilpst uzlabotas 
terapijas zālēs, ir jāiegūst brīvprātīgā un 
neapmaksātā ziedošanā. Brīvprātīga un 

svītrots
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neapmaksāta audu un šūnu ziedošana ir 
faktori, kas var veicināt augstus audu un 
šūnu drošības standartus un tādējādi 
veicināt cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām šo apsvērumu svītrot sakarā ar jauna 7.a apsvēruma un jauna 3.a panta 
iekļaušanu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 69
14. APSVĒRUMS

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

(14) Attiecībā uz cilvēka audu un šūnu 
ziedošanu ir jāievēro tādi Eiropas principi 
kā donora un saņēmēja anonimitāte, 
donora altruisms un donora un saņēmēja 
solidaritāte. Tas ir principa jautājums, ka 
cilvēku audi un šūnas, kas ietilpst uzlabotas 
terapijas zālēs, ir jāiegūst brīvprātīgā un 
neapmaksātā ziedošanā. Dalībvalstīm prasa 
veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
sekmētu ciešu valsts un bezpeļņas sektora 
iesaistīšanos cilvēka šūnu vai audu 
iepirkumos, jo brīvprātīga un neapmaksāta 
audu un šūnu ziedošana var veicināt augstus 
audu un šūnu drošības standartus un tādējādi 
veicināt cilvēku veselības aizsardzību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 70
14. APSVĒRUMS

(14) Tas ir principa jautājums, ka cilvēku
audi un šūnas, kas ietilpst uzlabotas terapijas 
zālēs, ir jāiegūst brīvprātīgā un neapmaksātā 
ziedošanā. Brīvprātīga un neapmaksāta audu 

(14) Cilvēku audus un šūnas, kas ietilpst 
uzlabotas terapijas zālēs, iegūst brīvprātīgā 
un neapmaksātā ziedošanā. Brīvprātīga un 
neapmaksāta audu un šūnu ziedošana ir 
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un šūnu ziedošana ir faktori, kas var veicināt 
augstus audu un šūnu drošības standartus un 
tādējādi veicināt cilvēku veselības 
aizsardzību.

faktori, kas var veicināt augstus audu un 
šūnu drošības standartus un tādējādi veicināt 
cilvēku veselības aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Ir atkārtoti jāuzsver, ka šūnu vai audu ziedošana ir brīvprātīga un neapmaksāta, lai 
nodrošinātu konsekvenci ar 13. apsvēruma formulējumu.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 71
15. APSVĒRUMS

(15) Uzlabotas terapijas zāļu klīniskie 
izmēģinājumi ir jāveic saskaņā ar 
galvenajiem principiem un ētiskajām 
prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu 
klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm. Tomēr ir jānosaka 
piemēroti noteikumi, pielāgojot Komisijas 
2005. gada 8. aprīļa Direktīvu 2005/28/EK, 
ar ko nosaka labas klīniskās prakses 
principus un sīki izstrādātas pamatnostādnes 
attiecībā uz pētāmām cilvēkiem paredzētām 
zālēm, kā arī prasības attiecībā uz šādu zāļu 
ražošanas atļauju vai importēšanu, lai pilnībā 
ņemtu vērā uzlabotas terapijas zāļu 
raksturīgās tehniskās īpašības.

(15) Uzlabotas terapijas zāļu klīniskie 
izmēģinājumi ir jāveic saskaņā ar 
galvenajiem principiem un ētiskajām 
prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu 
klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm. Tomēr ir jānosaka 
piemēroti noteikumi, pielāgojot Komisijas 
2005. gada 8. aprīļa Direktīvu 2005/28/EK, 
ar ko nosaka labas klīniskās prakses 
principus un sīki izstrādātas pamatnostādnes 
attiecībā uz pētāmām cilvēkiem paredzētām 
zālēm, kā arī prasības attiecībā uz šādu zāļu 
ražošanas atļauju vai importēšanu, lai pilnībā 
ņemtu vērā uzlabotas terapijas zāļu 
raksturīgās tehniskās īpašības. Ir jāizstrādā 
īpašas ražošanas prasības pētāmām zālēm, 
kuras jāpiemēro tādu uzlabotas terapijas 
zāļu ražošanai, kas paredzētas klīniskai 
izpētei tajā pašā slimnīcā, kurā tās 
izgatavotas. Šajos noteikumos jāparedz 
atbilstošs pārtraukums starp atsevišķiem 
klīniskiem izmēģinājumiem (ieskaitot 
klīniskos izmēģinājumus, ko veic vairākos 
centros) un koordinēta pārraudzība un 
informācijas apmaiņa.
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Or. en

Pamatojums

Regulā nav paredzēti nekādi konkrēti noteikumi attiecībā uz tādu uzlabotas terapijas zāļu 
ražošanu, kuras paredzēts izmantot klīniskiem izmēģinājumiem tajā pašā slimnīcā, kurā tās 
izgatavotas. Turklāt klīniskie izmēģinājumi jāveic iespējami drošākajā veidā (ar atbilstošiem 
pārtraukumiem utt.). 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 72
17. APSVĒRUMS

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 
medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni.

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 
medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni. 
Aģentūrai, veicot kombinēta produkta 
novērtējumu atbilstīgi šai regulai, ir jāņem 
vērā pilnvarotas iestādes atzinums par 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces atbilstību attiecīgajām 
pamatprasībām saskaņā ar minētajām 
direktīvām.

Or. en

Pamatojums

Atbilstību Direktīvās par medicīnas ierīcēm minētajām attiecīgajām pamatprasībām vienmēr 
novērtē (vai nu pirms iesniegšanas Aģentūrai vai atbilstīgi Aģentūras novērtējuma sistēmai) 
tā juridiskā persona, ko ES uzskata par ekspertu konkrētajā jomā, t.i., pilnvarotās iestādes. 
Novērtējumā, ko veikušas citas personas, kuras nav informētas par medicīnas ierīču 
novērtēšanas procedūrām, var rasties neatbilstoši produkta novērtējuma rezultāti, un tas var 
apdraudēt pacientu drošību.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 73
17. APSVĒRUMS

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 
medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni.

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 
medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni. Ja 
pilnvarotā iestāde ir iepriekš veikusi 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces novērtējumu saskaņā ar 
šīm direktīvām, šī novērtējuma rezultāti 
Aģentūrai ir jāņem vērā, veicot kombinēta 
produkta novērtējumu atbilstīgi šai regulai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnvaroto iestāžu plašās pieredzes un ekspertu zināšanu pastāvīgu 
izmantošanu attiecībā uz medicīnas ierīcēm vai aktīvajām implantējamām medicīnas ierīcēm, 
pilnvarotajām iestādēm ir jānovērtē medicīnas ierīces vai aktīvās implantējamās medicīnas 
ierīces, kas ir iekļautas uzlabotas terapijas zāļu skaitā. Tādā gadījumā Aģentūrai minētie 
novērtējumi ir jāiekļauj savā kombinētā produkta galīgajā novērtējumā.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 74
17. APSVĒRUMS

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 

(17) Uzlabotas terapijas zāles var ietvert 
medicīnas ierīces vai aktīvas implantējamas 
medicīnas ierīces. Šīm ierīcēm ir jāatbilst 
pamatprasībām, kas noteiktas Padomes 
1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/42/EEK 
par medicīnas ierīcēm un Padomes 
1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām 
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medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni.

medicīnas ierīcēm, proti, lai nodrošinātu 
atbilstīgu kvalitātes un drošības līmeni. 
Pilnvarotās iestādes veikts medicīnas 
ierīces vai aktīvas implantējamas medicīnas 
ierīces novērtējums saskaņā ar šīm 
direktīvām Aģentūrai ir jāņem vērā, veicot 
kombinēta produkta novērtējumu atbilstīgi 
šai regulai.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnvaroto iestāžu plašās pieredzes un ekspertu zināšanu pastāvīgu 
izmantošanu attiecībā uz medicīnas ierīcēm vai aktīvajām implantējamām medicīnas ierīcēm, 
pilnvarotajām iestādēm ir jānovērtē medicīnas ierīces vai aktīvās implantējamās medicīnas 
ierīces, kas ir iekļautas uzlabotas terapijas zāļu skaitā. Tādā gadījumā Aģentūrai minētie 
novērtējumi ir jāiekļauj savā kombinētā produkta galīgajā novērtējumā. Šis grozījums atbilst 
referenta 7. grozījumam, svītrojot frāzi „ja tāds ir pieejams”, jo rezultāti ir jāņem vērā visos 
gadījumos.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 75
18. APSVĒRUMS

(18) Ir jānosaka īpaši noteikumi, pielāgojot 
Direktīvas 2001/83/EK prasības attiecībā uz 
zāļu apraksta kopsavilkumu, etiķeti un 
lietošanas instrukciju uzlabotas terapijas zāļu 
tehniskajām īpašībām.

(18) Ir jānosaka īpaši noteikumi, pielāgojot 
Direktīvas 2001/83/EK prasības attiecībā uz 
zāļu apraksta kopsavilkumu, etiķeti un 
lietošanas instrukciju uzlabotas terapijas zāļu 
tehniskajām īpašībām. Šiem noteikumiem ir 
pilnībā jāatbilst pacientu tiesībām zināt 
visu to audu un šūnu izcelsmi, ko izmanto 
uzlabotas terapijas zāļu izgatavošanā, 
vienlaikus ievērojot donora anonimitāti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 76
19. APSVĒRUMS

(19) Pacientu novērošana ilgtermiņā un 
zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzība ir 

(19) Uzlabotas terapijas zāļu izšķirošie 
aspekti ir to efektivitātes un blakusparādību 
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uzlabotas terapijas zāļu izšķirošie aspekti. Ja 
tas ir attaisnojams sabiedrības veselības labā, 
tirdzniecības atļaujas turētājam tādējādi būtu 
nepieciešams īstenot atbilstīgu riska vadības 
sistēmu šo aspektu risināšanā.

uzraudzība. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam 
tirdzniecības atļaujas pieteikumā ir 
jāprecizē, vai ir plānoti pasākumi šādas 
uzraudzības nodrošināšanai un kādi tie ir.
Ja tas ir attaisnojams sabiedrības veselības 
labā, tirdzniecības atļaujas turētājam arī būtu 
nepieciešams īstenot atbilstīgu riska vadības 
sistēmu to risku novēršanai, kuri saistīti ar 
uzlabotas terapijas zālēm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošinās lielāku atbilstību starp spēkā esošajiem farmācijas jomas tiesību 
aktiem un augstiem standartiem blakusparādību uzraudzības jomā.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 77
21. APSVĒRUMS

(21) Tā kā zinātne šajā nozarē attīstās ļoti 
strauji, uzņēmumiem, kas izstrādā uzlabotas 
terapijas zāles, jādod iespēja pieprasīt 
Aģentūrai zinātnisko konsultāciju arī tad, ja 
nepieciešama konsultācija par 
pēcapstiprināšanas darbībām. Stimulam 
maksa par šādu zinātnisko konsultāciju 
jānotur minimālā līmenī.

(21) Tā kā zinātne šajā nozarē attīstās ļoti 
strauji, uzņēmumiem, kas izstrādā uzlabotas 
terapijas zāles, jādod iespēja pieprasīt 
Aģentūrai zinātnisko konsultāciju arī tad, ja 
nepieciešama konsultācija par 
pēcapstiprināšanas darbībām. Stimulam 
maksa par šādu zinātnisko konsultāciju 
jānotur minimālā līmenī attiecībā uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
jāsamazina arī citiem pieteikumu 
iesniedzējiem.

Or. en

(ex am. 66, FdR AM\620607)

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir mudināt un atbalstīt MVU darbā pie uzlabotas terapijas zāļu izstrādes. 
Tādēļ attiecībā uz MVU ir jāievieš īpaši atbrīvojumi no maksas par zinātniskām 
konsultācijām.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 78
22. APSVĒRUMS

(22) Aģentūrai ir jābūt pilnvarotai sniegt 
zinātniskus ieteikumus, vai attiecīgais no 
šūnām vai audiem sastāvošais produkts 
atbilst zinātnes kritērijiem, ar ko nosaka 
atbilstību uzlabotas terapijas zālēm, lai pēc 
iespējas ātrāk atrisinātu ar citām jomām 
robežojošus jautājumus, piemēram, 
kosmētika vai medicīnas ierīces, kas var 
rasties, attīstoties zinātnei. 

(22) Aģentūrai ir jābūt pilnvarotai sniegt 
zinātniskus ieteikumus, vai attiecīgais no 
gēniem, šūnām vai audiem sastāvošais 
produkts atbilst zinātnes kritērijiem, ar ko 
nosaka atbilstību uzlabotas terapijas zālēm, 
lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu ar citām 
jomām robežojošus jautājumus, piemēram, 
kosmētika vai medicīnas ierīces, kas var 
rasties, attīstoties zinātnei. Uzlaboto terapiju 
komitejai, ņemot vērā tās locekļu unikālās 
speciālās zināšanas, ir jābūt svarīgai lomai 
šādu konsultāciju sniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Uzlaboto terapiju komitejas locekļiem ir īpašas zināšanas par uzlabotas terapijas 
zālēm, tai jāpalīdz tirgus dalībniekiem noteikt, vai attiecīgais produkts ir vai nav uzlabotas 
terapijas zāles.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 79
27. APSVĒRUMS

(27) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

(27) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. Pieņemot grozījumus 
šīs regulas II līdz IV pielikumā un 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikumā, 
piemēro minētā lēmuma 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Tā kā šie pasākumi ir svarīgi visu 
reglamentējošo noteikumu pareizai 
piemērošanai, tie ir jāpieņem ātri, t.i., 
deviņos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.
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Or. en

Pamatojums

Ražotāji nevarēs sagatavot attīstības protokolus, kamēr netiks publicētas tehniskās prasības 
un pabeigti pielāgojumi direktīvā par labu klīnisko praksi un direktīvā par labu ražošanas 
praksi. Tādēļ mēs ierosinām deviņu mēnešu termiņu, kura laikā Komisijai jāpieņem 
nepieciešamie pasākumi.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 80
2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTA 2.A DAĻA (jauna)

Šī definīcija neattiecas uz produktiem, kuru 
sastāvā ir tikai dzīvotnespējīgi cilvēka vai 
dzīvnieku audi un/vai šūnas vai kuri 
pagatavoti tikai no šādiem audiem vai 
šūnām un kuru darbība nav galvenokārt 
farmakoloģiska, imunoloģiska vai 
metaboliska.

Or. en

Pamatojums

Direktīvās par medicīnas ierīcēm ir reglamentējoši noteikumi, ko var viegli pielāgot tādu 
ierīču kontrolei, kurās ir audu inženierijas produkti vai kuras no tiem pagatavotas. Ja 
Direktīvas par medicīnas ierīcēm 1. pantā sniegtā „medicīnas ierīces” definīcija attiecas uz 
konkrētu audu inženierijas produktu (un tā darbība tāpēc nav galvenokārt farmakoloģiska, 
imunoloģiska vai metaboliska), tad uz to jāattiecina medicīnas ierīču direktīvas noteikumi, lai 
gan var būt jānosaka īpašas papildu prasības.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 81
2. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA 2. IEVILKUMS

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

- tas satur šūnu vai audu daļu.

Or. en
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(ex am. 63, FdR AM\620607)

Pamatojums

Lai sekmētu juridisko skaidrību un uzlabotas terapijas zāļu drošumu, šī regula attieksies uz 
kombinētiem produktiem, ja to sastāvā būs šūnu vai audu daļas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 82
2. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) jaukta ģenētiska struktūra ir:

– embrijs, kurā ir ievadīta jebkāda dzīvības 
formas šūna, kas nav cilvēka šūna, vai
– embrijs, kurš sastāv no vairāk kā viena 
embrija, augļa vai cilvēka šūnām.

Or. en

(ex am. 18, justification modified, FdR PR\617323)

Pamatojums

Mēs ieviešam šo definīciju saistībā ar pašreizējās regulas 3.c pantu.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 83
2. PANTA 1. PUNKTA DA) APAKŠPUNKTS (jauns)

da) jaukta ģenētiska struktūra ir:

– embrijs, kurā ir ievadīta jebkura cita 
dzīva organisma šūna, kas nav cilvēka 
šūna, vai
– embrijs, kas sastāv no vairāk nekā viena 
embrija, augļa vai cilvēka šūnām.

Or. en
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(ex am. 18, justification modified, FdR PR\617323)

Pamatojums

Mēs ieviešam šo definīciju saistībā ar pašreizējās regulas 3.c pantu. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 84
2. PANTA 1. PUNKTA DB) APAKŠPUNKTS (jauns)

db) hibrīds ir:

– cilvēka olšūna, kas ir apaugļota ar cita 
dzīva organisma spermu;

– citas dzīva organisma olšūna, kas ir 
apaugļota ar cilvēka spermu;

– cilvēka olšūna, kurā ir ievadīts cita dzīva 
organisma šūnas kodols;

– cita dzīva organisma olšūna, kurā ir 
ievadīts cilvēka šūnas kodols; vai

– cilvēka olšūna vai cita dzīva organisma 
olšūna, kas citu iemeslu dēļ satur gan 
cilvēka, gan cita dzīva organisma 
hromosomu haploīdas kopas.

Or. en

(ex am. 19, justification modified, FdR PR\617323)

Pamatojums

Mēs ieviešam šo definīciju saistībā ar pašreizējās regulas 3.c pantu.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 85
2. PANTA 1. PUNKTA DB) APAKŠPUNKTS (jauns)

db) hibrīds ir:
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– cilvēka olšūna, kas ir apaugļota ar cita 
dzīva organisma spermu;

– citas dzīva organisma olšūna, kas ir 
apaugļota ar cilvēka spermu;

– cilvēka olšūna, kurā ir ievadīts cita dzīva 
organisma šūnas kodols;

– cita dzīva organisma olšūna, kurā ir
ievadīts cilvēka šūnas kodols; vai

– cilvēka olšūna vai cita dzīva organisma 
olšūna, kas citu iemeslu dēļ satur gan 
cilvēka, gan cita dzīva organisma 
hromosomu haploīdas kopas.

Or. en

(ex am. 19, justification modified, FdR PR\617323)

Pamatojums

Mēs ieviešam šo definīciju saistībā ar pašreizējās regulas 3.c pantu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 86
3. PANTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ziedošanai, iepirkumam un cilvēka audu un šūnu 
testēšanai ir jāatbilst augstiem kvalitātes un drošības standartiem, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa aizsardzību Kopienā. Turklāt ir arī jānodrošina, lai cilvēka ķermenis vai tā daļas 
nekļūtu par tirdzniecības objektu. Tāpēc saskaņā ar šo regulu dalībvalstīm ir obligāts 
pienākums nodrošināt brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu un garantēt, lai audu un šūnu 
iepirkumi notiktu, negūstot peļņu.
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Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 87
3. PANTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ziedošanai, iepirkumam un cilvēka audu un šūnu 
testēšanai ir jāatbilst augstiem kvalitātes un drošības standartiem, lai nodrošinātu augsta 
līmeņa aizsardzību Kopienā. Turklāt ir arī jānodrošina, lai cilvēka ķermenis vai tā daļas 
nekļūtu par tirdzniecības objektu. Tāpēc saskaņā ar šo regulu dalībvalstīm ir obligāts 
pienākums nodrošināt brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu un garantēt, lai audu un šūnu 
iepirkumi notiktu, negūstot peļņu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 88
3.A PANTS (jauns)

3.a pants
Cilvēka ķermeņa tirdzniecības aizliegums
Ja uzlabotas terapijas zāles satur cilvēka 
audus vai šūnas, visi atļaujas izsniegšanas 
kārtības posmi jāīsteno, ievērojot cilvēka 
ķermeņa vai ķermeņa daļu tirdzniecības 
aizlieguma principu. Tālab un atbilstīgi šai 
regulai dalībvalstis nodrošina, ka:
– cilvēka šūnu un audu ziedošana ir 
brīvprātīga un neapmaksāta un notiek pēc 
donora brīvas gribas, nesaņemot atlīdzību, 
izņemot kompensācijas gadījumus, un
– audu un šūnu iepirkumus īsteno, 
negūstot peļņu.
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Or. en

(ex am. 20, FdR PR\617323)

Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst graut pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū vienas no vissvarīgākajām ir tiesības uz personas 
integritāti, ir noteiktas Ovjedo Konvencijā un Pamattiesību hartā. Šos standartus var atbalstīt 
tikai tad, ja tos uzmanīgi ievēro visos atļaujas izsniegšanas kārtības posmos. Tādēļ EMEA
jāievēro šīs īpašās saistības. Turklāt šajā nolūkā dalībvalstīm ir saistības nodrošināt 
brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu, kā arī audu un šūnu iegādi, negūstot peļņu. 

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 89
3.A PANTS (jauns)

3.a pants
Cilvēka ķermeņa tirdzniecības aizliegums
Ja uzlabotas terapijas zāles satur cilvēka 
audus vai šūnas, visi atļaujas izsniegšanas 
kārtības posmi jāīsteno, ievērojot cilvēka 
ķermeņa vai ķermeņa daļu tirdzniecības 
aizlieguma principu. Tālab un atbilstīgi šai 
regulai dalībvalstis nodrošina, ka:
– cilvēka šūnu un audu ziedošana ir 
brīvprātīga un neapmaksāta un notiek pēc 
donora brīvas gribas, nesaņemot atlīdzību, 
izņemot kompensācijas gadījumus, un
– audu un šūnu iepirkumus īsteno, 
negūstot peļņu.

Or. en

(ex am. 20, FdR PR\617323)

Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst graut pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū vienas no vissvarīgākajām ir tiesības uz personas 
integritāti, ir noteiktas Ovjedo Konvencijā un Pamattiesību hartā. Šos standartus var atbalstīt 
tikai tad, ja tos uzmanīgi ievēro visos atļaujas izsniegšanas kārtības posmos. Tādēļ EMEA
jāievēro šīs īpašās saistības. Turklāt šajā nolūkā dalībvalstīm ir saistības nodrošināt 
brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu, kā arī audu un šūnu iegādi, negūstot peļņu.
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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 90
3.A PANTS (jauns)

3.a pants
Cilvēka ķermeņa tirdzniecības aizliegums

Ja uzlabotas terapijas zāles satur cilvēka 
audus vai šūnas, visi atļaujas izsniegšanas 
kārtības posmi jāīsteno, ievērojot cilvēka 
ķermeņa vai ķermeņa daļu tirdzniecības 
aizlieguma principu. Tālab un atbilstīgi šai 
regulai dalībvalstis nodrošina, ka:
– cilvēka šūnu un audu ziedošana ir 
brīvprātīga un neapmaksāta un notiek pēc 
donora brīvas gribas, nesaņemot atlīdzību, 
izņemot kompensācijas gadījumus, un
– audu un šūnu iepirkumus īsteno, 
negūstot peļņu.

Or. en

(ex am. 20, FdR PR\617323)

Pamatojums

Straujā attīstība biotehnoloģijas un biomedicīnas jomā nedrīkst graut pamattiesību 
aizsardzību. Šīs tiesības, kuru vidū vienas no vissvarīgākajām ir tiesības uz personas 
integritāti, ir noteiktas Ovjedo Konvencijā un Pamattiesību hartā. Šos standartus var atbalstīt 
tikai tad, ja tos uzmanīgi ievēro visos atļaujas izsniegšanas kārtības posmos. Tādēļ EMEA
jāievēro šīs īpašās saistības. Turklāt šajā nolūkā dalībvalstīm ir saistības nodrošināt 
brīvprātīgu un neapmaksātu ziedošanu, kā arī audu un šūnu iegādi, negūstot peļņu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 91
3.B PANTS (jauns)

3.b pants
To produktu aizliegums, kuri izraisa 
izmaiņas cilvēka cilmes šūnu līnijā

Atļauju nepiešķir attiecībā uz produktiem, 
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kas izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti, izņemot produktus, kas 
paredzēti gonādu vēža ārstēšanai.

Or. en

(ex am. 65, FdR AM\620607)

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētiskās identitātes 
mantojumu, tiek aizskarta cilvēka cieņa. Par produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskā 
izpēte saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar 
Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai. Tomēr attiecībā uz 
produktiem, kas paredzēti gonādu vēža ārstēšanai, ir jāļauj saņemt Eiropas tirdzniecības 
atļauju.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 92
3.B PANTS (jauns)

3.b pants
To produktu aizliegums, kuri izraisa 
izmaiņas cilvēka cilmes šūnu līnijā

Atļauju nepiešķir attiecībā uz produktiem, 
kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti, izņemot produktus, kas 
paredzēti gonādu vēža ārstēšanai.

Or. en

(ex am. 65, FdR AM\620607)

Pamatojums

Kā paskaidrots Ovjedo Konvencijas 1. un 13. pantā, mainot ģenētiskās identitātes 
mantojumu, tiek aizskarta cilvēka cieņa. Par produktiem, uz kuriem īsti neattiecas klīniskā 
izpēte saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK un kurus nevar likumīgi patentēt saskaņā ar 
Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt atļauju atbilstīgi šai regulai. Tomēr attiecībā uz 
produktiem, kas paredzēti gonādu vēža ārstēšanai, ir jāļauj saņemt Eiropas tirdzniecības 
atļauju.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 93
3.C PANTS (jauns)

3.c pants
To produktu aizliegums, kas ir iegūti no 

cilvēku un dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 
ģenētiskām struktūrām

Atļauju nepiešķir attiecībā uz produktiem, 
kurus iegūst no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.
Šis noteikums neaizliedz dzīvnieku 
somatisko šūnu vai audu transplantāciju 
cilvēka ķermenī terapeitiskos nolūkos, 
ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu 
līnijā.

Or. en

(ex am. 22, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā integritāte un 
cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīdu vai jauktu ģenētisku struktūru izveide ir personas 
tiesību uz integritāti pārkāpums un cilvēka cieņas aizskārums. Turklāt Direktīvā 98/44/EK 
par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru 
iegūšana no cilmes šūnām nav patentējama. Tādēļ saskaņā ar šo regulu atļauju nepiešķir 
attiecībā uz produktiem, kuru sastāvā ir šādi audi un šūnas vai kuri no tiem iegūti. 

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 94
3.C PANTS (jauns)

3.c pants
To produktu aizliegums, kas ir iegūti no 

cilvēku un dzīvnieku hibrīdiem vai jauktām 
ģenētiskām struktūrām

Atļauju nepiešķir attiecībā uz produktiem, 
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kurus iegūst no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.
Šis noteikums neaizliedz dzīvnieku 
somatisko šūnu vai audu transplantāciju 
cilvēka ķermenī terapeitiskos nolūkos, 
ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu 
līnijā.

Or. en

(ex am. 22, FdR PR\617323)

Pamatojums

Kā uzsvērts ES Pamattiesību hartā, ir jāievēro personas fiziskā un garīgā integritāte un 
cilvēka cieņa. Cilvēka un dzīvnieka hibrīdu vai jauktu ģenētisku struktūru izveide ir personas 
tiesību uz integritāti pārkāpums un cilvēka cieņas aizskārums. Turklāt Direktīvā 98/44/EK 
par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru 
iegūšana no cilmes šūnām nav patentējama. Tādēļ saskaņā ar šo regulu atļauju nepiešķir 
attiecībā uz produktiem, kuru sastāvā ir šādi audi un šūnas vai kuri no tiem iegūti. 

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 95
4. PANTA 1. PUNKTS

1. Noteikumi, kas izklāstīti 
Direktīvas 2001/20/EK 6. pantā 7. punktā, 
9. panta 4. un 9. panta 6. punktā, saistībā ar 
gēnu terapijas un somatisko šūnu terapijas 
zālēm, analoģiski ir jāattiecina arī uz audu 
inženierijas produktiem.

1. Noteikumi, kas izklāstīti 
Direktīvas 2001/20/EK 6. panta 7. punktā, 
9. panta 4. un 6. punktā, saistībā ar gēnu 
terapijas un somatisko šūnu terapijas zālēm, 
neattiecas uz audu inženierijas produktiem.

Or. en

Pamatojums

Gēnu terapijas un somatisko šūnu terapijas zālēm paredzēto pagarināto 180 dienu pārbaudes 
periodu (kā noteikts direktīvā par klīnisko izpēti) nepiemēro audu inženierijas produktiem. 
Dažiem no attiecīgajiem produktiem saskaņā ar pašreiz spēkā esošo direktīvu par medicīnas 
ierīcēm piemēro daudz vienkāršāku un paātrinātu kārtību, kas ir pilnīgi atbilstoša. Turklāt 
pašreiz spēkā esošajos ASV tiesību aktos 30 dienas ir pietiekams laiks attiecībā uz šādiem 
produktiem un nav nekādu norāžu par to, ka šāds termiņš būtu neatbilstošs. Tādēļ ierosina 
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attiecināt uz audu inženierijas produktiem tādu pašu kārtību, kādu piemēro cilvēkiem 
paredzētām zālēm.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 96
4. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija izstrādā labas klīniskās prakses 
detalizētas pamatnostādnes uzlabotas 
terapijas zālēm.

3. Komisija izstrādā klīniskās izpētes 
atļauju piešķiršanas kārtības un labas 
klīniskās prakses detalizētas pamatnostādnes 
uzlabotas terapijas zālēm un jo īpaši audu 
inženierijas produktiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atzīst, ka šobrīd nepastāv nekādi tiesību akti un tātad arī pamatnostādnes, 
kas attiektos uz audu inženierijas produktiem, un ka tādas ir jāizstrādā ne tikai attiecībā uz 
labu klīnisko praksi, bet arī attiecībā uz klīniskās izpētes atļauju piešķiršanu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 97
4. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Attiecībā uz noteikumiem, kas minēti šī 
panta 2. un 3. punktā, visus Komisijas 
priekšlikumus, tostarp visus grozījumus, 
iesniedz Uzlaboto terapiju komitejai tās 
atzinuma saņemšanai. Visus atzinumus 
iespējami drīz dara pieejamus sabiedrībai.

Or. fr

(ex am. 66, FdR AM\620607)

Pamatojums

Tas, ka dokumenti ir jāpielāgo zinātnes attīstībai, tos sistemātiski neiesniedzot izskatīšanai 
Parlamentā, nedrīkst izraisīt pacientu tiesību neievērošanu. To noteikumu grozīšanu, kas 
reglamentē šajā regulas priekšlikumā noteikto klīnisko izpēti un uzlabotas terapijas zāļu 
ražošanu, var paredzēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Tāpēc regulā ir ļoti skaidri 
jānosaka, ka Komisijai ir jāpamato visi grozījumi un lēmumu pieņemšanas process un ka šajā 
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darbā sistemātiski jāiesaista Uzlaboto terapiju komiteja.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 98
5. PANTS

Komisija publicē detalizētas 
pamatnostādnes saskaņā ar labas 
ražošanas prakses principiem, kam ir 
uzlabotas terapijas zālēm raksturīgas 
pazīmes.

Pasākumus, kas ietver labas ražošanas 
prakses principus un pamatnostādnes audu 
inženierijas produktiem, pieņem Komisija 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā paredzēto 
procedūru. Izstrādājot šādus principus un 
pamatnostādnes, Komisija konsultējas ar 
regulētās nozares pārstāvjiem un citiem 
speciālistiem un attiecīgā gadījumā ņem 
vērā to kvalitātes sistēmu principus, ko 
piemēro saskaņā ar Direktīvu 90/385/EEK 
un 93/42/EEK, un attiecīgus Eiropas un 
starptautiskus standartus un normas, ko 
piemēro saskaņā ar minētajām direktīvām.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie labas ražošanas prakses principi, kas noteikti Direktīvā 2003/94/EK, var nebūt 
pilnībā piemērojami uzlabotas terapijas zālēm. Būtu lietderīgi pieņemt jaunu direktīvu par 
labas ražošanas prakses principiem, to īpaši attiecinot uz uzlabotas terapijas zālēm.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 99
5. PANTS

Komisija publicē detalizētas
pamatnostādnes saskaņā ar labas ražošanas 
prakses principiem, kam ir uzlabotas 
terapijas zālēm raksturīgas pazīmes.

Komisija saskaņā ar labas ražošanas 
prakses principiem izstrādā pamatnostādnes
uzlabotas terapijas zālēm, ko iespējami drīz 
publicē Aģentūras tīmekļa vietnē.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi šīs pamatnostādnes darīt zināmas sabiedrībai un izplatīt, izmantojot Aģentūras 
tīmekļa vietni.



AM\645919LV.doc PE 382.323v03-00 33/57 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 100
6. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Audu inženierijas produktu, kurš atbilst 
Direktīvas 90/385/EEK 1. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā vai Direktīvas 93/42/EEK 
1. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktajai medicīnas ierīces definīcijai un 
kura primārā darbība nav farmakoloģiska, 
imunoloģiska vai metaboliska, neuzskata 
par medicīnas ierīci Direktīvas 2001/83/EK 
nozīmē, bet uzskata par medicīnas ierīci, 
kam piemēro attiecīgi 
Direktīvā 90/385/EEK vai 
Direktīvā 93/42/EEK paredzēto 
regulējumu, neskarot citus minēto direktīvu 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Produktus, kas darbojas galvenokārt fiziski, reglamentē kā medicīnas ierīces, savukārt tos, 
kam ir farmakoloģiska, imunoloģiska vai metaboliska darbība, reglamentē kā zāles. Piemēro 
arī Direktīvā 2004/23/EK paredzētos kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka 
audiem un šūnām. Audu inženierijas produktus, kuru primārā darbība nav farmakoloģiska, 
imunoloģiska vai metaboliska, reglamentē kā medicīnas ierīces un nevis kā zāles. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 101
7. PANTS

Īpašas prasības attiecībā uz audu 
inženierijas produktiem

Īpašas prasības attiecībā uz uzlabotas 
terapijas zālēm, kas ietver medicīnas ierīces

Papildus prasībām, kas noteiktas Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 6. panta 1. punktā, audu 
inženierijas produktu apstiprināšanas 
pieteikumos ir jāietver arī fizikālo parametru 
un produkta darbības apraksts, kā arī 
produkta veidošanas metožu apraksts 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 1. 

Papildus prasībām, kas noteiktas Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 6. panta 1. punktā, 
pieteikumā, lai saņemtu atļauju attiecībā uz
uzlabotas terapijas zālēm, kas ietver 
medicīnas ierīces, biomateriālus, sastatnes 
un matrices, ir jāietver arī fizikālo 
parametru un produkta darbības apraksts, kā 
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pielikumu. arī produkta veidošanas metožu apraksts 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikumu vai attiecīgām juridiskām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2001/83/EK (ar ko reglamentē farmācijas izstrādājumus) I pielikumā nav 
paredzētas prasības medicīnas ierīcēm; tādēļ vajadzības gadījumā piemēro citas juridiskas 
prasības, lai ietvertu medicīnas ierīces daļas fizisko īpašību un darbības aprakstu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 102
8. PANTA 1.A DAĻA (jauna)

Visus Komisijas ierosinātos grozījumus 
iesniedz Uzlaboto terapiju komitejai tās 
atzinuma saņemšanai. Visus atzinumus 
iespējami drīz dara pieejamus sabiedrībai.

Or. fr

(ex am. 68, FdR AM\620607)

Pamatojums

Tas, ka dokumenti ir jāpielāgo zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, tos sistemātiski neiesniedzot 
izskatīšanai Parlamentā, nedrīkst izraisīt pacientu tiesību neievērošanu. To noteikumu 
grozīšanu, ar ko reglamentē šajā regulas priekšlikumā noteikto klīnisko izpēti un audu 
inženierijas produktu ražošanu, var paredzēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Tāpēc 
regulā ir ļoti skaidri jānosaka, ka Komisijai ir jāpamato visi grozījumi un lēmumu 
pieņemšanas process un ka šajā darbā sistemātiski jāiesaista Uzlaboto terapiju komiteja.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 103
9. PANTA 3. PUNKTS

3. Uzlaboto terapiju komitejas konsultāciju 
saskaņā ar 1. punktu laicīgi nosūta 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas 
priekšsēdētājam, lai nodrošinātu to, ka tiek 

3. Uzlaboto terapiju komiteja sagatavo 
zinātniska atzinuma projektu, ko nosūta 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejai, kura to 
izmanto par pamatu, sagatavojot savu 
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ievērots Regulas (EK) Nr. 726/2004 
6. panta 3. punktā noteiktais termiņš.

atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komiteja ir iestāde, kurā darbojas eksperti, kas spēj sniegt zinātniskas 
konsultācijas, izstrādājot pamatu Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas galīgajam lēmumam, un 
šī iemesla dēļ Uzlaboto terapiju komitejas atbildība ir jāpalielina. Lai nodrošinātu atbilstošu 
kompetences līmeni, ir svarīgi, lai komitejā kā tās locekļi darbotos speciālisti ar pieredzi 
medicīnas ierīču izvērtēšanā, jo daudziem attiecīgajiem produktiem ir daudzas medicīnas 
ierīcēm raksturīgas īpašības.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 104
9. PANTA 3. PUNKTS

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

3. Uzlaboto terapiju komitejas konsultāciju 
saskaņā ar 1. punktu laicīgi nosūta 
Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas 
priekšsēdētājam, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots Regulas (EK) Nr. 726/2004 6. panta 
3. punktā noteiktais termiņš. Ja pieteikuma 
iesniedzējs nepiekrīt Uzlaboto terapiju 
komitejas atzinumam, tas var 15 dienās pēc 
atzinuma saņemšanas iesniegt rakstiskus 
apsvērumus Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komitejai. Cilvēkiem paredzētu zāļu 
komitejai ir pirms atzinuma sniegšanas 
jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs, ja tas 
savos rakstiskajos apsvērumos ir izteicis 
šādu vēlmi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 9. panta 2. punktu, ja pieteikuma iesniedzējam pēc 
tam, kad iesniedzis rakstisku paziņojumu Aģentūrai, dod iespēju prasīt Cilvēkiem paredzētu 
zāļu komitejas atzinuma pārskatīšanu, tad arī pieteikuma iesniedzējam, kas saņem Uzlaboto 
terapiju komitejas atzinumu, dod iespēju to pārsūdzēt, lai nodrošinātu konsekvenci Aģentūras 
darbā.
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 105
9. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Ja iesniedz pieteikumu par audu 
inženierijas produktu, Cilvēkiem paredzētu 
zāļu komiteja sniedz atzinumu 150 dienu 
termiņā, kas paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 14. panta 9. punktā. Komisija 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
87. panta 2. punktā noteikto procedūru 
pieņem arī atbilstošus noteikumus par 
audu inženierijas produktu tirdzniecības 
atļauju paveidu pārbaudi, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā atšķirības starp 
šādiem produktiem un citām zālēm, ar 
kurām var pamatot vienkāršotu vai 
paātrinātu procedūru piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā straujo attīstību audu inženierijas produktu jomā un šo produktu ierobežoto 
dzīves ciklu, ar šo grozījumu paredz sākotnējo tirdzniecības atļauju pieteikumu paātrinātu 
pārskatīšanu (150 dienas Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas pārskatīšanai, nevis parastajām 
zālēm paredzētās 210 dienas) un aicina sagatavot Komisijas direktīvu par atļauju veidiem, 
kurā tiktu ņemtas vērā audu inženierijas produktu raksturīgās īpašības.  

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 106
10. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Kombinētu uzlabotas terapijas zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumā ietver 
pierādījumus par to atbilstību 6. pantā 
minētajām pamatprasībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar regulas priekšlikuma 6. pantu kombinētu uzlabotas terapijas zāļu medicīnas 
ierīces daļai ir jāatbilst attiecīgajai medicīnas ierīcei izvirzītajām pamatprasībām. 
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Tirdzniecības atļaujas pieteikumā ir jāsniedz pierādījumi par atbilstību šīm prasībām.

Grozījumu iesniedza Peter Liese, John Bowis

Grozījums Nr. 107
10. PANTA 2. PUNKTS

2. Gadījumā, ja medicīnas ierīci vai aktīvo 
medicīnas ierīci, kas ir uzlabotās terapijas 
zāļu daļa, jau ir novērtējusi pilnvarotā 
iestāde saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK vai 
Direktīvu 90/385/EEK, Aģentūra savā 
novērtējumā ņem vērā šā vērtējuma 
rezultātus par attiecīgajām zālēm.

2. Pieteikumā kombinēto uzlabotās 
terapijas zāļu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai var iekļaut tā novērtējuma 
rezultātus, ko par medicīnas ierīci vai 
aktīvo implantējamo medicīnas ierīces daļu 
ir sniegusi pilnvarotā iestāde saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EEK vai Direktīvu 
90/385/EEK. Aģentūra savā novērtējumā 
ņem vērā šā vērtējuma rezultātus par 
attiecīgajām zālēm.

Ja pieteikumā nav ietverti iepriekš minētā 
novērtējuma rezultāti, Aģentūra prasa 
pilnvarotai iestādei, kas noteikta saistībā ar 
pieteikuma iesniedzēju, sniegt atzinumu 
par medicīnas ierīces daļas atbilstību 
Direktīvas 93/42/EEK I pielikumam vai 
Direktīvai 90/385/EEK.

Or. en

Pamatojums

Aģentūras darbinieku īpašās zināšanas par zālēm un pilnvaroto iestāžu zināšanas par 
medicīnas ierīcēm ir atbilstoši jāizmanto, izvairoties no uzdevumu dublēšanās un/vai 
pārklāšanās. Skaidra lomu un pienākumu noteikšana samazinās nevajadzīgu kavēšanos.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 108
10. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Gadījumā, ja medicīnas ierīci vai aktīvo 
medicīnas ierīci, kas ir uzlabotās terapijas 
zāļu daļa, jau ir novērtējusi pilnvarotā 
iestāde saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK vai 
Direktīvu 90/385/EEK, Aģentūra savā 
novērtējumā ņem vērā šā vērtējuma 

2. Pieteikumā kombinēto uzlabotās 
terapijas zāļu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai iekļauj tā novērtējuma 
rezultātus, ko par medicīnas ierīci vai 
aktīvo implantējamo medicīnas ierīces daļu 
ir sniegusi pilnvarotā iestāde saskaņā ar 
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rezultātus par attiecīgajām zālēm. Direktīvu 93/42/EEK vai Direktīvu
90/385/EEK, ja šādi rezultāti ir pieejami.
Aģentūra savā novērtējumā ņem vērā šā 
vērtējuma rezultātus par attiecīgajām zālēm. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties prasīt pilnvarotajai iestādei novērtēt 
un apstiprināt kombinēto uzlabotas terapijas zāļu medicīnas ierīces daļu saskaņā ar tiesību 
aktiem par medicīnas ierīcēm. Tādā gadījumā Aģentūrai, veicot visa kombinētā produkta 
novērtējumu, ir jāņem vērā minētā izvērtējuma rezultāti.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 109
10. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

2. Gadījumā, ja medicīnas ierīci vai aktīvo 
medicīnas ierīci, kas ir uzlabotās terapijas 
zāļu daļa, jau ir novērtējusi pilnvarotā 
iestāde saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK vai 
Direktīvu 90/385/EEK, Aģentūra savā 
novērtējumā ņem vērā šā vērtējuma 
rezultātus par attiecīgajām zālēm.

2. Pieteikumā kombinēto uzlabotās 
terapijas zāļu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai var iekļaut tā novērtējuma 
rezultātus, ko par medicīnas ierīci vai 
aktīvo implantējamo medicīnas ierīces daļu 
ir sniegusi pilnvarotā iestāde, kas noteikta 
saistībā ar pieteikuma iesniedzēju, saskaņā 
ar Direktīvu 93/42/EEK vai Direktīvu 
90/385/EEK. Aģentūra savā novērtējumā 
ņem vērā šā vērtējuma rezultātus par 
attiecīgajām zālēm.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka pieteikuma iesniedzējs var prasīt pilnvarotajai iestādei novērtēt un 
apstiprināt kombinētu uzlabotas terapijas zāļu medicīnas ierīces daļu, lai nodrošinātu 
elastīgāku attiecīgo zāļu novērtēšanas procedūru.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 110
14. PANTA 2. PUNKTS

Lietošanas instrukcijā atspoguļo rezultātus 2. Ja pacienti zāles saņem tikai un vienīgi 
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konsultācijām, kas veiktas ar mērķa 
pacientu grupām, nodrošinot, ka 
instrukcija ir salasāma, skaidra un viegli 
pielietojama.

no ārstniecības personām, kā lietošanas 
instrukciju var izmantot zāļu aprakstu 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
11. pantu.

Or. en

(ex am. 74, FdR AM\620607)

Pamatojums

Tā kā lielākā daļa uzlabotas terapijas zāļu nenonāks pacientu pašu rīcībā, bet tās viņiem tieši 
ievadīs ārstniecības personas, tad pacientiem, jo īpaši gadījumos, kad izmanto autologus 
produktus, informācija par terapiju ir jāsaņem vēl pirms izejmateriāla atdalīšanas. Šī iemesla 
dēļ jāievieš iespēja zāļu aprakstu, kurā apkopotaš to īpašības, izmantot kā lietošanas 
instrukciju. Tā kā zāļu iepakojums nenonāks pacientu pašu rīcībā, nepieciešamību 
konsultēties ar mērķa pacientu grupām varēja svītrot.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 111
15. PANTA VIRSRAKSTS

Pēcapstiprināšanas riska pārvaldība Efektivitātes, blakusparādību un riska 
pārvaldības uzraudzība pēc apstiprināšanas

Or. en

Pamatojums

Tas ir pamatots 27. grozījuma (15. panta 1. punkts) grozījums.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 112
17. PANTA 2. PUNKTS

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

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 297/95 
8. panta 1. punkta, par 90% ir jāsamazina 
MVU un novatorisku uzņēmumu maksa 
saskaņā ar kritērijiem ES 2006. gada 
22. novembra Valsts atbalsta programmā 
izpētes, attīstības un jauninājumu 
darbībām un par 65% — citu pieteikumu 
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1. punkta n) apakšpunktā. iesniedzēju maksa, kas jāmaksā Aģentūrai 
par jebkādu konsultāciju, kas saistībā ar 
uzlabotas terapijas zālēm paredzēta 
1. punktā un Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta n) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu cenšas veicināt un sniegt atbalstu uzlabotas terapijas zāļu izstrādei uzņēmumos, 
kuru specifiskums ir jāatzīst. Atbrīvojuma mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumiem, kas neatbilst 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK kritērijiem, lai tos varētu uzskatīt par MVU, bet kam ir 
līdzīga nepieciešamība pēc atbalsta, jo īpaši tādēļ, ka lielu ieguldījumu pētniecībā un attīstībā 
dēļ tie pārsniedz maksimālo noteikto gada apgrozījuma summu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 113
19.A PANTS (jauns)

19.a pants
Atvieglojumi mazajiem un vidējiem 

biotehnoloģiju uzņēmumiem
1. Tādi uzlabotas terapijas zāļu ražotāji, 
kuri nodarbina ne vairāk kā 500 personas 
un kuru apgrozījums nepārsniedz 
EUR 100 miljonus vai bilance nepārsniedz 
EUR 70 miljonus, ir tiesīgi saņemt visus 
atvieglojumus, ko saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumu 2003/361/EK piešķir mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

2. Tas pats attiecas uz uzņēmumiem, kuros 
citiem uzņēmumiem pieder līdz 50 % 
akciju, ja šie uzņēmumi vairāk nekā 15 % 
sava gada apgrozījuma iegulda pētniecības 
un attīstības darbībās.

Or. en

(ex am. 83, FdR AM\620607)

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 114
19.B PANTS (jauns)

19.b pants
Tirdzniecības atļaujas maksas 

samazināšana
1. Tirdzniecības atļaujas maksu samazina 
par 50 %, ja pieteikuma iesniedzējs var 
pierādīt, ka Kopienā pastāv īpašas 
sabiedriskas intereses attiecībā uz 
konkrētajām uzlabotas terapijas zālēm vai  
ka attiecīgo zāļu tirdzniecības rezultātā 
gūstamie ienākumi no ieguldījumiem ir 
mazi.
2. Šī panta 1. punkts attiecas arī uz maksu 
par pēcapstiprināšanas darbībām, ko 
Aģentūra veic pirmajā gadā pēc 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
konkrētajām zālēm. 
3. Attiecībā uz mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuros nav 
nodarbināti vairāk kā 500 darbinieku un 
kuru gada apgrozījums nepārsniedz 
EUR 100 miljonus vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 70 miljonus, 1. punktu 
piemēro arī maksai par pēcapstiprināšanas 
darbībām, ko Aģentūra veic bez laika 
ierobežojuma.
4. Tādam uzņēmumam, kurā citiem 
uzņēmumiem pieder līdz 50 % akciju, ja šis 
uzņēmums vairāk nekā 15 % sava gada 
apgrozījuma iegulda pētniecības un 
attīstības darbībās, 1. punktu attiecina arī 
uz maksām par pēcapstiprināšanas 
darbībām, ko Aģentūra veic bez laika 
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ierobežojuma.

Or. en

(ex am. 84, FdR AM\620607)

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 115
19.A PANTS (jauns)

19.a pants
Tehniskais atbalsts

Dalībvalstis attiecībā uz šīs regulas 
piemērošanu pieteikuma iesniedzējiem un 
tirdzniecības atļauju turētājiem sniedz 
konkrētu tehnisko atbalstu. Šo atbalstu 
dara pieejamu ar kompetento valsts iestāžu 
starpniecību, galveno uzmanību pievēršot: 

- atbalstam tiem uzņēmumiem, kas neatbilst 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
kritērijiem, lai tos varētu uzskatīt par MVU, 
bet kam ir līdzīga nepieciešamība pēc 
atbalsta, piemēram, ja tos neuzskata par 
MVU tāpēc, ka tie neatbilst neatkarības 
kritērijam vai pārsniedz maksimālo gada 
apgrozījuma summu lielu ieguldījumu 
pētniecībā un attīstībā dēļ, un 

- atbalstam atsevišķām slimnīcām vai citām 
mazāka mēroga iestādēm, piemēram, 
universitāšu nodaļām, kas neatbilst 
Direktīvas 2001/83/EK 3. panta 7. punkta 
nosacījumiem. Atbalstu sniedz ar 
nosacījumu, ka uzlabotas terapijas zāles 
gatavo un lieto ārstējošā ārsta pārraudzībā 
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un saskaņā ar atsevišķiem pacientiem 
izrakstītu recepti. 

Or. en

(ex am. 82, FdR AM\620607)

Pamatojums

Izņēmumiem šīs direktīvas darbības jomā jābūt pēc iespējas mazākiem, lai nodrošinātu, ka 
visi pacienti Eiropā pēc iespējas ātrāk varētu izmantot jauno zāļu priekšrocības. Tomēr 
iespējamām pieteikuma iesniedzēju grupām ir jāsniedz īpašs atbalsts, ņemot vērā šīs ļoti 
novatoriskās nozares īpašās iezīmes. To vislabāk var nodrošināt valstu līmenī.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 116
21. PANTA 1. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(c) četri locekļi, ko iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu uzaicinājumu 
izteikt ieinteresētību, un kam ir speciālās 
zināšanas par medicīnas ierīcēm, kuru 
sastāvā ir audu inženierijas produkti vai 
kuras lieto saistībā ar tiem.

Or. en

(ex am. 88, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komiteja ir iestāde, kurā darbojas eksperti, kas spēj sniegt zinātniskas 
konsultācijas, izstrādājot pamatu Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas galīgajam lēmumam, un 
šī iemesla dēļ Uzlaboto terapiju komitejas atbildība ir jāpalielina. Lai nodrošinātu atbilstošu 
kompetences līmeni, ir svarīgi, lai komitejā kā tās locekļi darbotos speciālisti ar pieredzi 
medicīnas ierīču izvērtēšanā, jo daudziem attiecīgajiem produktiem ir daudzas medicīnas 
ierīcēm raksturīgas īpašības.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 117
21. PANTA 1. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ca) viens Aģentūras blakusparādību 
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uzraudzības darba grupas loceklis.

Or. fr

(ex am. 89, FdR AM\620607)

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka Uzlaboto terapiju komiteja īpašu uzmanību pievērš nevēlamas iedarbības 
apsvērumiem uzlabotas terapijas zāļu īpašo pazīmju dēļ, vienam minētās komitejas loceklim 
jābūt Aģentūras blakusparādību uzraudzības darba grupas loceklim.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 118
21. PANTA 2. PUNKTS

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

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

Vismaz diviem Uzlaboto terapiju komitejas 
locekļiem un diviem aizstājējiem ir jābūt 
zinātniskiem ekspertiem medicīnas ierīču 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komitejas locekļu aizstājējiem, kuru statuss ir ieviests ar 1. punktu, jāatbilst 
tiem pašiem zinātniskās kvalifikācijas vai kompetences kritērijiem, kuri pastāv attiecībā uz 
komitejas locekļiem uzlabotas terapijas zāļu jomā. Lai nodrošinātu atbilstošu kompetences 
līmeni, ir svarīgi, lai komitejā kā tās locekļi darbotos speciālisti ar pieredzi medicīnas ierīču 
izvērtēšanā, jo daudziem attiecīgajiem produktiem ir daudzas medicīnas ierīcēm raksturīgas 
īpašības.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 119
21. PANTA 5. PUNKTS

5. Aģentūra publicē locekļu vārdus un 
uzvārdus un zinātnisko kvalifikāciju.

5. Aģentūras tīmekļa vietnē iespējami drīz
publicē locekļu vārdus un uzvārdus un 
zinātnisko kvalifikāciju.

Or. fr

(ex am. 92, FdR AM\620607)

Pamatojums

Šķiet svarīgi, lai informāciju par komitejas locekļiem publicētu un izplatītu ar Aģentūras 
tīmekļa vietnes starpniecību.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 120
22. PANTS

1. Uzlaboto terapiju komitejas locekļiem un 
tās ekspertiem ir jāapņemas darboties 
sabiedrības interesēs un neatkarīgi. Tiem 
nedrīkst būt finansiālas vai citas intereses
farmācijas nozarē, medicīnas ierīču nozarē 
vai biotehnoloģijas nozarē, kas varētu 
ietekmēt viņu objektivitāti.

Papildus prasībām, kas noteiktas Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 63. pantā, Uzlaboto 
terapiju komitejas locekļiem un to 
aizstājējiem nav finansiālu vai citu interešu
biotehnoloģijas nozarē un medicīnas ierīču 
nozarē, kas varētu ietekmēt viņu 
objektivitāti. Visas netiešās intereses, kas 
varētu attiekties uz minētajām nozarēm, ir 
jāievada reģistrā, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 63. panta 2. punktā.

2. Visas netiešās intereses, kas varētu 
attiekties uz farmācijas nozari, medicīnas 
ierīču nozari vai biotehnoloģijas nozari, ir 
jāievada reģistrā, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 63. panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Jāpaskaidro, ka tādu pašu pārredzamības līmeni, kādu attiecina uz Aģentūrā pašreiz 
esošajām komitejām (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 63. pantu), piemēro arī jaunajai 
Uzlaboto terapiju komitejai. Ir arī jāprecizē, ka komitejas locekļiem nedrīkst būt intereses 
biotehnoloģijas vai medicīnas ierīču nozarē.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 121
23. PANTA A) PUNKTS

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

(a) sagatavot atzinuma projektu par 
uzlabotas terapijas zāļu kvalitāti, drošumu 
un efektivitāti un nosūtīt to Cilvēkiem 
paredzētu zāļu komitejai;

Or. en

Pamatojums

Uzlaboto terapiju komiteja ir iestāde, kurā darbojas eksperti, kas spēj sniegt zinātniskas 
konsultācijas, izstrādājot pamatu Cilvēkiem paredzētu zāļu komitejas galīgajam lēmumam, un 
šī iemesla dēļ Uzlaboto terapiju komitejas atbildība ir jāpalielina. Lai nodrošinātu atbilstošu 
kompetences līmeni, ir svarīgi, lai komitejā kā tās locekļi darbotos speciālisti ar pieredzi 
medicīnas ierīču izvērtēšanā, jo daudziem attiecīgajiem produktiem ir daudzas medicīnas 
ierīcēm raksturīgas īpašības.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 122
24. PANTA 1.A DAĻA (jauna)

Visus Komisijas ierosinātos grozījumus 
iesniedz Uzlaboto terapiju komitejai tās 
atzinuma saņemšanai. Visus atzinumus 
iespējami drīz dara pieejamus sabiedrībai.

Or. fr



AM\645919LV.doc PE 382.323v03-00 47/57 AM\

LV

(ex am. 96, FdR AM\620607)

Pamatojums

Tas, ka dokumenti ir jāpielāgo zinātnes attīstībai, tos sistemātiski neiesniedzot izskatīšanai 
Parlamentā, nedrīkst izraisīt pacientu tiesību neievērošanu. To noteikumu grozīšanu, ar ko 
reglamentē šajā regulas priekšlikumā noteikto klīnisko izpēti un uzlabotas terapijas zāļu 
ražošanu, var paredzēt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Tāpēc regulā ir ļoti skaidri 
jānosaka, ka Komisijai ir jāpamato visi grozījumi un lēmumu pieņemšanas process un ka šajā 
darbā sistemātiski jāiesaista Uzlaboto terapiju komiteja.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 123
25. PANTA 1.A DAĻA (jauna)

Šajā ziņojumā Komisija novērtē tehnikas 
attīstības ietekmi uz šīs regulas 
piemērošanu. Tā arī vajadzības gadījumā 
iesniedz normatīvu priekšlikumu šīs 
regulas darbības jomas pārskatīšanai un 
tādu jaunu terapiju iekļaušanai, kas, lai 
gan atbilst zāļu definīcijai, neietver gēnu 
terapiju, šūnu terapiju vai audu inženieriju.

Or. en

(ex am. 98, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Zinātnisko sasniegumu rezultātā var tikt radītas jaunas  terapijas, kuru pamatā nav gēnu 
terapija, šūnu terapija vai audu inženierija. Pacientu interesēs būtu, lai nākotnē arī tās būtu 
ietvertas šīs regulas darbības jomā, tādējādi nodrošinot, ka to rezultātā izstrādātos produktus 
var reģistrēt Eiropā.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 124
25. PANTA 1.A DAĻA (jauna)

Šajā ziņojumā Komisija novērtē tehnikas 
attīstības ietekmi uz šīs regulas 
piemērošanu. Tā arī vajadzības gadījumā 
iesniedz normatīvu priekšlikumu tādu 
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jaunu terapiju iekļaušanai šīs regulas 
darbības jomā, kuras neietver gēnu 
terapiju, šūnu terapiju vai audu inženieriju. 

Or. en

(ex am. 98, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Zinātnisko sasniegumu rezultātā var tikt radītas jaunas  terapijas, kuru pamatā nav gēnu 
terapija, šūnu terapija vai audu inženierija. Pacientu interesēs būtu, lai nākotnē arī tās būtu 
ietvertas šīs regulas darbības jomā, tādējādi nodrošinot, ka to rezultātā izstrādātos produktus 
var reģistrēt Eiropā.

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 125
27. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

- izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti,

- ir iegūti no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.

Šis noteikums nav jāattiecina uz dzīvnieku 
somatisko šūnu vai audu transplantāciju 
cilvēka ķermenī terapeitiskos nolūkos, 
ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu 
līnijā (piemēram, ksenotransplantācija).

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. 
Turklāt Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru iegūšana no cilmes 
šūnām nav patentējama. Tādēļ Kopienas apstiprinājums nav jāpiešķir produktiem, kuru 
sastāvā ir šādi audi un šūnas vai kas no tiem ir iegūti. Izslēdzot tos no Regulas 726/2004 
pielikuma, mēs izslēdzam iespēju attiecībā uz šiem produktiem saņemt Eiropas tirdzniecības 
atļauju. Šiem produktiem var izsniegt tikai valsts mēroga tirdzniecības atļauju.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 126
27. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

- izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti,

- ir iegūti no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.

Šis noteikums nav jāattiecina uz dzīvnieku 
somatisko šūnu vai audu transplantāciju 
cilvēka ķermenī terapeitiskos nolūkos, 
ciktāl nenotiek iejaukšanās cilmes šūnu 
līnijā (piemēram, ksenotransplantācija).

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. 
Turklāt Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku struktūru iegūšana no cilmes 
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šūnām nav patentējama. Tādēļ Kopienas apstiprinājums nav jāpiešķir produktiem, kuru 
sastāvā ir šādi audi un šūnas vai kas no tiem ir iegūti. Izslēdzot tos no Regulas 726/2004 
pielikuma, mēs izslēdzam iespēju attiecībā uz šiem produktiem saņemt Eiropas tirdzniecības 
atļauju. Šiem produktiem var izsniegt tikai valsts mēroga tirdzniecības atļauju.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 127
27. PANTA 2. PUNKTS

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

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

1.a Uzlabotas terapijas zāles, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. [Eiropas Parlamenta un 
Padomes … (Regula par uzlabotas terapijas 
zālēm)*], izņemot autologai vai konkrētai 
lietošanai paredzētas uzlabotas terapijas 
zāles, kuras ražo un izplata tikai vienā 
dalībvalstī un kurām attiecīgā dalībvalsts 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem kā alternatīvu ir paredzējusi 
piemērot valsts tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūru piecu gadu 
laikposmam pēc tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas valsts līmenī. Pēc tam ir 
jāiesniedz pieteikums atļaujas atjaunošanai 
centralizētā kārtībā un pēc atjaunošanas 
valsts tirdzniecības atļauja kļūst par 
centralizētu tirdzniecības atļauju.

Or. en

(ex am. 102, FdR AM\620607)

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 128
28. PANTA 1. PUNKTS

3. panta 7. punkts (Direktīva 2001/83/EK)
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7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)*], kas ir gan 
sagatavotas pilnīgi, gan izmantotas atsevišķā 
slimnīcā saskaņā ar recepti katram 
individuālajam pacientam.

7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)*], kas ir gan 
sagatavotas pilnīgi, gan izmantotas slimnīcas 
apstākļos, negūstot peļņu, saskaņā ar recepti 
katram individuālajam pacientam.
Par slimnīcas apstākļiem uzskata valsts 
slimnīcu un ar tām saistīto centru tīklu 
valsts veselības aprūpes sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām izslēgt no šīs regulas darbības jomas tās uzlabotas terapijas zāles, ko gatavo 
un izmanto slimnīcās. Tas ļautu, piemēram, valstu veselības aprūpes sistēmās izveidot 
nacionālu izcilības tīklu šūnu un audu inženierijas terapijas jomā. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 129
28. PANTA 1. PUNKTS

3. panta 7. punkts (Direktīva 2001/83/EK)

7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)*], kas ir gan 
sagatavotas pilnīgi, gan izmantotas atsevišķā 
slimnīcā saskaņā ar recepti katram 
individuālajam pacientam.

7. jebkādām uzlabotas terapijas zālēm, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. [… Eiropas 
Parlamenta un Padomes (Regula par 
uzlabotas terapijas zālēm)*], kas ir gan 
sagatavotas pilnīgi, gan izmantotas atsevišķā 
slimnīcā vai valsts slimnīcu tīklā saskaņā ar 
recepti katram individuālajam pacientam vai 
tādas klīniskas izpētes nolūkā, kas nav 
saistīta ar peļņas gūšanu.

Or. en

(ex am. 107, FdR AM\620607)

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 130
28. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 5. punkts (Direktīva 2001/83/EK)

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

neietekmē nediskriminējošu valsts tiesību 
aktu piemērošanu, kas aizliedz vai ierobežo 
jebkāda īpaša veida cilvēku vai dzīvnieku 
šūnu izmantošanu vai pārdošanu, medicīnas 
ierīču nodrošinājumu vai izmantošanu, kas 
satur, sastāv vai ir iegūti no šīm šūnām, 
pamatojoties uz iemesliem, kas nav 
paredzēti iepriekš minētajos Kopienas 
tiesību aktos. Dalībvalstis dara zināmus 
Komisijai attiecīgos valsts tiesību aktus. 
Komisija dara šo informāciju publiski 
pieejamu, ievadot to reģistrā. 

Or. en

(ex am. 109, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Komisijas priekšlikums rada nopietnas problēmas attiecībā uz atbilstību juridiskajam 
pamatam (EK līguma 95. pants). Iemesls ir tas, ka 28. panta 5. punkta pašreizējais 
formulējums paredz pārāk plašu iespēju ierobežot dažu uzlabotas terapijas zāļu brīvu apriti. 
Tiesību akti, kuru pamatā ir 95. pants, ir paredzēti iekšējā tirgus izveides un darbības 
apstākļu uzlabošanai. Komisijas priekšlikums neparedz un nesaskaņo sabiedrības morāles 
aspektus un sabiedriskās politikas attiecībā uz uzlabotām terapijām aspektus. Tomēr 
pašreizējais formulējums pieļauj ierobežojumus, kas saistīti ne tikai ar šiem pakārtotajiem 
aspektiem, un tāpēc tas ir jāgroza saskaņā ar Parlamenta Juridiskā dienesta ieteikumiem.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 131
28. PANTA 2. PUNKTS

4. panta 5. punkts (Direktīva 2001/83/EK)

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

5. Šī direktīva un uz to attiecinātās regulas 
neietekmē valsts tiesību aktu piemērošanu, 
kuri aizliedz vai ierobežo jebkāda īpaša 
veida cilvēku vai dzīvnieku šūnu 
izmantošanu vai pārdošanu, medicīnas ierīču 
nodrošinājumu vai izmantošanu, kas satur, 
sastāv vai ir iegūti no šīm šūnām, izņemot 
gadījumus, kad pamatojums ir skaidri 
noteikts iepriekš minētajos Kopienas tiesību 
aktos. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai 
attiecīgos valsts tiesību aktus. 
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ievēroti apsvērumi, ko ierosināja Parlamenta Juridiskais dienests attiecībā 
uz juridiskām problēmām, kuras konstatētas Komisijas priekšlikumā. Vienlaikus šī pieeja 
atbilst Juridiskās komitejas pieejai attiecībā uz 1.a pantu (jauns).

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 132
28. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
39. pants (Direktīva 2001/83/EK)

3a) Direktīvas 39. pantu aizstāj ar šādu 
formulējumu:

„Noteikumus, kas minēti 27. līdz 34. pantā, 
nepiemēro 16. panta 2. punktā minētajām
homeopātiskajām zālēm vai produktiem, 
kuri:
- izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti,
- ir iegūti no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.”

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. Tikai 
dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts tirdzniecības atļauju. Tāpēc tām nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. Tas pats 
attiecas uz produktiem, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku hibrīdi vai jauktas ģenētiskas 
struktūras vai kuri no tām iegūti, jo Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku 
struktūru iegūšana no cilmes šūnām nav patentējama. 
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 133
28. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
39. pants (Direktīva 2001/83/EK)

3a) Direktīvas 39. pantu aizstāj ar šādu:

„Noteikumus, kas minēti 27. līdz 34. pantā, 
nepiemēro 16. panta 2. punktā minētajām
homeopātiskajām zālēm un produktiem, 
kuri:

- izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas 
ģenētisko identitāti,

- ir iegūti no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām vai kuru sastāvā ir audi vai 
šūnas, kas iegūtas no cilvēku un dzīvnieku 
hibrīdiem vai jauktām ģenētiskām 
struktūrām.”

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kuri izmaina cilvēka cilmes šūnu līnijas ģenētisko identitāti, uz 
kuriem īsti neattiecas Direktīvā 2001/20/EK minētā klīniskā izpēte un kurus nevar likumīgi 
patentēt saskaņā ar Direktīvu 98/44/EK, nav tiesību saņemt Kopienas piešķirtu atļauju. Tikai 
dalībvalstis var izlemt, vai piešķirt valsts tirdzniecības atļauju. Tāpēc tām nav saistoša 
Direktīvā 2001/83/EK minētā valsts atļauju savstarpējās atzīšanas procedūra. Tas pats 
attiecas uz produktiem, kuru sastāvā ir cilvēku un dzīvnieku hibrīdi vai jauktas ģenētiskas 
struktūras vai kuri no tām iegūti, jo Direktīvā 98/44/EK ir uzsvērts, ka jauktu ģenētisku 
struktūru iegūšana no cilmes šūnām nav patentējama. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 134
28.A PANTS (jauns)

28.a pants
Ražošana klīniskas izpētes nolūkā

Komisija saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 
5. pantā minēto procedūru nosaka īpašas 
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ražošanas prasības pētāmām zālēm, kuras 
piemēro to uzlabotas terapijas zāļu 
ražošanai, kas paredzētas klīniskai izpētei, 
kuru veic tajā pašā slimnīcā, kur notikusi 
ražošana.

Or. en

(ex am. 111, modified, FdR AM\620607)

Pamatojums

Regulā nav paredzēti nekādi konkrēti noteikumi attiecībā uz tādu uzlabotas terapijas zāļu 
ražošanu, kuras paredzēts izmantot klīniskai izpētei.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 135
29. PANTA 1. PUNKTS

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

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

1.a Audu inženierijas produkti, kas 
likumīgi atradās Kopienas tirgū saskaņā ar 
valsts vai Kopienas tiesību aktiem šīs 
regulas stāšanās spēkā laikā, var palikt 
tirgū, ja vien ir ievērota šajā punktā 
paredzētā kārtība: 

i) piecos gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā personas, kas ir atbildīgas par šādu 
produktu laišanu tirgū, iesniedz derīgus 
pieteikumus tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004,

ii) visus produktus, par kuriem saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 726/2004 ir pieņemts 
lēmums neizsniegt tirdzniecības atļauju, 
nekavējoties izņem no pārdošanas.
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Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētais pārejas periods ir nereālistisks, jo īpaši attiecībā uz audu 
inženierijas produktiem, un var radīt būtiskus tādu produktu pieejamības pārtraukumus, ar 
kuriem rēķinās pacienti un veselības aprūpes speciālisti.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 136
29. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Uzlabotas terapijas zālēm, kas nav audu 
inženierijas produkti un kas likumīgi 
atradās Kopienas tirgū saskaņā ar valsts vai 
Kopienas tiesību aktiem šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī, pieteikumu tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

(ex am. 112, FdR AM\620607)

Pamatojums

Paredzētais divu gadu pārejas periods ir pārāk īss laiks, jo daudzos gadījumos klīniskās 
izpētes ilgums vien pārsniedz priekšlikumā paredzēto termiņu. Turklāt pieteikuma 
iesniedzējam ir jābūt atbildīgam tikai par pieteikuma iesniegšanas datumu un nevis par 
kavēšanos, kas notikusi Aģentūras vai valsts kompetento iestāžu dēļ, vai par problēmām, kas 
var rasties novērtēšanas posmā. Pretējā gadījumā tas var kavēt šo svarīgo jauno zāļu 
nonākšanu pie pacientiem.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 137
29. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

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

Or. en

Pamatojums

Paredzētais divu gadu pārejas periods ir pārāk īss laiks, jo daudzos gadījumos klīniskās 
izpētes ilgums vien pārsniedz priekšlikumā paredzēto termiņu. Turklāt pieteikuma 
iesniedzējam ir jābūt atbildīgam tikai par pieteikuma iesniegšanas datumu un nevis par 
kavēšanos, kas notikusi Aģentūras vai valsts kompetento iestāžu dēļ, vai par problēmām, kas 
var rasties novērtēšanas posmā. Pretējā gadījumā tas var kavēt šo svarīgo jauno zāļu 
nonākšanu pie pacientiem. 
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