
AM\645919PL.doc PE 382.323v03-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

8.12.2006 PE 382.323v02-00

POPRAWKI 52-137

Projekt sprawozdania (PE 380.740v02-00)
Miroslav Mikolášik
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniający dyrektywę 2001/83/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD) –
akt zmieniający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 52
PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) W zakresie, w jakim takie produkty 
terapii zaawansowanej przedstawiane są 
jako produkty posiadające zdolność leczenia 
lub profilaktyki chorób u ludzi lub jako 
produkty, które mogą być stosowane lub 
podawane ludziom w celu przywrócenia, 
poprawy lub modyfikowania czynności 
fizjologicznych poprzez wykorzystanie 
działania farmakologicznego, 
immunologicznego lub metabolicznego, 
produkty te są uważane za biologiczne 
produkty lecznicze w rozumieniu art. 1 
ust. 2 i załącznika I do dyrektywy 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie 

(2) W zakresie, w jakim takie produkty 
terapii zaawansowanej przedstawiane są 
jako produkty posiadające zdolność leczenia 
lub profilaktyki chorób u ludzi lub jako 
produkty, które mogą być stosowane lub 
podawane ludziom w celu przywrócenia, 
poprawy lub modyfikowania czynności 
fizjologicznych poprzez wykorzystanie 
głównie działania farmakologicznego, 
immunologicznego lub metabolicznego, 
produkty te są uważane za biologiczne 
produkty lecznicze w rozumieniu art. 1 
ust. 2 i załącznika I do dyrektywy 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie 
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wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi. 
Z tego względu podstawowym celem 
wszelkich zasad regulujących ich produkcję, 
dystrybucję i stosowanie winna być ochrona 
zdrowia publicznego.

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi. 
Z tego względu podstawowym celem 
wszelkich zasad regulujących ich produkcję, 
dystrybucję i stosowanie winna być ochrona 
zdrowia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy dotyczące wyrobów medycznych zapewniają ramy regulacyjne, które są chętnie 
wykorzystywane do kontroli wyrobów zawierających produkty inżynierii tkankowej lub 
wyrobów, które są z nich wytworzone. Jeżeli produkt inżynierii tkankowej mieści się w 
definicji „wyrobu medycznego” w art. 1 dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (a zatem 
nie ma trybu działania, który jest głównie farmakologiczny, immunologiczny lub 
metaboliczny), to powinien być regulowany dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych, 
chociaż mogą być konieczne dodatkowe szczególne wymogi.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 53
PUNKT 3A PREAMBUŁY (nowy)

(3a) Ze względów bezpieczeństwa prawnego 
ważne jest, aby dyrektywy, na których 
opiera się niniejszy wniosek dotyczący 
rozporządzenia, a mianowicie dyrektywa 
2004/27/WE w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi1, 
dyrektywy 2004/23/WE2 i 2006/17/WE3 w 
sprawie tkanek i komórek ludzkich oraz 
dyrektywa Komisji 2005/28/WE z dnia 8 
kwietnia 2005 r. ustalająca zasady oraz 
szczegółowe wytyczne dobrej praktyki 
klinicznej w odniesieniu do badanych 
produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi4 zostały poddane 
transpozycji we wszystkich państwach 
członkowskich w przewidzianym terminie 
lub tak szybko, jak to możliwe;

1 Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (Dz. U. L 136 z 7.4.2004, 
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str. 34).
2 Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia 
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek 
ludzkich (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 48).
3 Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 
2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do niektórych wymagań technicznych 
dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i 
komórek ludzkich (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 40).
4 Dz.U. L 91 z 9.4.2005, str. 13.

Or. fr

Uzasadnienie

Sam w sobie stanowi uzasadnienie.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 54
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej winny podlegać regulacjom 
prawnym o tyle, o ile przeznaczone są do 
obrotu w Państwach Członkowskich i 
wytwarzane metodami przemysłowymi bądź 
metodą obejmującą proces przemysłowy w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy 
2001/83/WE. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej w całości wytwarzane i 
stosowane w szpitalu według przepisu 
lekarza dla konkretnego pacjenta winny być 
tym samym wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

(5) Niniejsze rozporządzenie stanowi prawo 
szczegółowe, które wprowadza dodatkowe 
przepisy w stosunku do przepisów 
zawartych w dyrektywie 2001/83/WE. 
Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien obejmować produkty lecznicze 
terapii zaawansowanej, które przeznaczone 
są do obrotu w państwach członkowskich i 
wytwarzane metodami przemysłowymi bądź 
metodą obejmującą proces przemysłowy 
zgodnie z ogólnym zakresem prawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinie farmacji, 
określonym w Tytule II dyrektywy 
2001/83/WE. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej w całości wytwarzane w 
szpitalu i jednorazowo w drodze 
niestandardowego oraz niopatentowanego 
procesu i stosowane w szpitalu, w celu 
realizacji indywidualnego przepisu lekarza 
dla konkretnego pacjenta na wyłączną 
odpowiedzialność zawodową lekarza lub dla 



PE 382.323v03-00 4/62 AM\645919PL.doc

PL

badań klinicznych, winny być tym samym 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że niniejsze rozporządzenie stanowi prawo szczegółowe w stosunku do 
dyrektywy 2001/83/WE, ponieważ wprowadza dodatkowe wymogi, specyficzne dla produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej. Zakres niniejszego rozporządzenia stanowi ogólny zakres 
prawodawstwa w dziedzinie farmacji, jak określono w dyrektywie 2001/83/WE. W przypadku, 
gdy szpitale lub inne instytucje regularnie przygotowują produkty z wykorzystaniem 
ustalonego procesu opracowywania leczenia dla pacjentów, powinny podlegać obowiązkowi 
zgodności z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. Kiedy jednak szpitale wytwarzają 
produkty lecznicze terapii zaawansowanej dla celów badawczych lub w wyjątkowym, 
jednorazowym trybie, nie powinny podlegać obowiązkowi spełniania warunków 
scentralizowanej procedury udzielania pozwolenia.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 55
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej winny podlegać regulacjom 
prawnym o tyle, o ile przeznaczone są do 
obrotu w Państwach Członkowskich i 
wytwarzane metodami przemysłowymi bądź 
metodą obejmującą proces przemysłowy w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy 
2001/83/WE. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej w całości wytwarzane i 
stosowane w szpitalu według przepisu 
lekarza dla konkretnego pacjenta winny być 
tym samym wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

(5) Niniejsze rozporządzenie stanowi prawo 
szczegółowe, które wprowadza dodatkowe 
przepisy w stosunku do przepisów 
zawartych w dyrektywie 2001/83/WE. 
Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien obejmować produkty lecznicze 
terapii zaawansowanej, które przeznaczone 
są do obrotu w państwach członkowskich i 
wytwarzane metodami przemysłowymi bądź 
metodą obejmującą proces przemysłowy w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy 
2001/83/WE. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej w całości wytwarzane w 
środowisku szpitalnym, bez czerpania 
zysków i stosowane w szpitalu według 
przepisu lekarza dla konkretnego pacjenta 
winny być tym samym wyłączone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponujemy wykluczenie z zakresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia produkty 
lecznicze terapii zaawansowanej wytwarzane i wykorzystywane w środowisku szpitalnym. 
Pozwoliłoby to na przykład na utworzenie krajowych sieci doskonałości w terapiach 
komórkowych i inżynierii tkankowej w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej. 

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 56
PUNKT 6 PREAMBUŁY

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

(6) Niniejsze rozporządzenie ma jedynie na 
celu usunięcie pewnych ograniczeń w 
swobodnym przepływie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej. Nie 
harmonizuje ono wszystkich aspektów 
systemów prawnych państw członkowskich 
w tej dziedzinie. Dlatego niniejsze 
rozporządzenie nie ma wpływu na niektóre 
ograniczenia, które mogą pozostać w mocy 
zgodnie z art. 30 Traktatu. Uregulowania 
prawne dotyczące produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej na poziomie 
Wspólnoty nie powinny kolidować z 
decyzjami państw członkowskich o 
zezwoleniu na wykorzystywanie 
konkretnych rodzajów komórek ludzkich. 
Nie powinny one także wpływać na 
stosowanie ustawodawstwa krajowego 
zakazującego lub ograniczającego sprzedaż, 
dostarczanie lub stosowanie produktów 
leczniczych zawierających takie komórki, 
składających się z nich bądź sporządzonych 
na ich bazie. 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają prawo odwołać się do art. 30 Traktatu jeżeli chcą wprowadzić 
zakaz swobodnego przepływu towarów lub go ograniczyć - np. w odniesieniu do produktów 
medycznych na ich rynku - ze względów moralności publicznej, polityki publicznej lub 
bezpieczeństwa publicznego. Artykuł 30 ma jednak zastosowanie tylko jeżeli środek prawny 
nie stanowi o pełnej harmonizacji. Dlatego należy jasno i wyraźnie określić, że niniejsze 
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rozporządzenie stanowi jedynie o częściowej harmonizacji. Takie podejście jest spójne z 
podejściem Komisji Prawnej w odniesieniu do art. 1A (nowego). 

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Poprawka 57
PUNKT 7A PREAMBUŁY (nowy)

(7a) Niniejsze rozporządzenie w pełni 
respektuje zakaz wykorzystywania ciała 
ludzkiego i jego poszczególnych części jako 
źródła zysków, określony jako niezbywalne 
minimum ochrony w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
dodatkowo podkreślony przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 10 marca 
2005 r. w sprawie handlu komórkami 
jajowymi1. Aby osiągnąć ten cel konieczne 
jest zagwarantowanie, że oddawanie tkanek 
i komórek oraz ich pozyskiwanie w oparciu 
o zasadę niedochodowości ma charakter 
dobrowolny i nieodpłatny. Dobrowolne i 
nieodpłatne oddawanie tkanek i komórek 
przyczynia się również do wysokich 
standardów bezpieczeństwa w odniesieniu 
do tkanek i komórek, a tym samym do 
ochrony ludzkiego zdrowia.
_____
1 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 251.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, z których jednym z najważniejszych jest prawo do integralności 
osoby, ustanowione są w konwencji z Oviedo, jak również w Karcie Praw Podstawowych. 
Standardy te powinny być przestrzegane szczególnie w odniesieniu do tkankowych i 
komórkowych produktów leczniczych terapii zaawansowanej, jako wysoce innowacyjnych 
nowych produktów. W tym kontekście dobrowolne i nieodpłatne oddawanie, jak również 
pobieranie w oparciu o zasadę niedochodowości, są kluczowymi zasadami, które powinny być 
bezwzględnie przestrzegane w całej Wspólnocie.
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 58
PUNKT 7A PREAMBUŁY (nowy)

(7a) Niniejsze rozporządzenie w pełni 
respektuje zakaz wykorzystywania ciała 
ludzkiego i jego poszczególnych części jako 
źródła zysków, określony jako niezbywalne 
minimum ochrony w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
dodatkowo podkreślony przez Parlament 
Europejski w rezolucji z dnia 10 marca 
2005 r. w sprawie handlu komórkami 
jajowymi1. Aby osiągnąć ten cel konieczne 
jest zagwarantowanie, że oddawanie tkanek 
i komórek oraz ich pozyskiwanie w oparciu 
o zasadę niedochodowości ma charakter 
dobrowolny i nieodpłatny. Dobrowolne i 
nieodpłatne oddawanie tkanek i komórek 
przyczynia się również do wysokich 
standardów bezpieczeństwa w odniesieniu 
do tkanek i komórek, a tym samym do 
ochrony ludzkiego zdrowia.
_____
1 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 251.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, z których jednym z najważniejszych jest prawo do integralności 
osoby, ustanowione są w konwencji z Oviedo, jak również w Karcie Praw Podstawowych. 
Standardy te powinny być przestrzegane szczególnie w odniesieniu do tkankowych i 
komórkowych produktów leczniczych terapii zaawansowanej, jako wysoce innowacyjnych 
nowych produktów. W tym kontekście dobrowolne i nieodpłatne oddawanie, jak również 
pobieranie w oparciu o zasadę niedochodowości, są kluczowymi zasadami, które powinny być 
bezwzględnie przestrzegane w całej Wspólnocie.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 59
PUNKT 7B PREAMBUŁY (nowy)

(7b) Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrażania zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka1 zakazuje badań nad terapią 
genową, których skutkiem mogłaby być 
zmiana tożsamości genetycznej linii 
zarodkowej pacjenta. Dyrektywa 98/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej 
wynalazków biotechnologicznych2 uznaje 
procesy zmieniające tożsamość genetyczną 
ludzkiej linii zarodkowej za niepodlegające 
opatentowaniu. W celu zapewnienia 
spójności prawnej niniejsze rozporządzenie 
powinno zakazywać wydawania pozwoleń 
na produkty zmieniające tożsamość 
genetyczną linii zarodkowej człowieka.

1 Dz.U. L 121, z 1.5.2001, str. 34.
2 Dz.U. L 213, z 30.7.1998, str. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo wyraźnie stanowią, że godność ludzka zostaje naruszona, gdy 
następuje zmiana odziedziczonej tożsamości genetycznej. Produkty, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 60
PUNKT 7B PREAMBUŁY (nowy)

(7b) Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
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administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrażania zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka1 zakazuje badań nad terapią 
genową, których skutkiem mogłaby być 
zmiana tożsamości genetycznej linii 
zarodkowej pacjenta. Dyrektywa 98/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej 
wynalazków biotechnologicznych2 uznaje 
procesy zmieniające tożsamość genetyczną 
ludzkiej linii zarodkowej za niepodlegające 
opatentowaniu. W celu zapewnienia 
spójności prawnej niniejsze rozporządzenie 
powinno zakazywać wydawania pozwoleń 
na produkty zmieniające tożsamość 
genetyczną linii zarodkowej człowieka.

1 Dz.U. L 121, z 1.5.2001, str. 34.
2 Dz.U. L 213, z 30.7.1998, str. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo wyraźnie stanowią, że godność ludzka zostaje naruszona, gdy 
następuje zmiana odziedziczonej tożsamości genetycznej. Produkty, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 61
PUNKT 7B PREAMBUŁY (nowy)

(7b) Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrażania zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
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przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka1 zakazuje badań nad terapią 
genową, których skutkiem mogłaby być 
zmiana tożsamości genetycznej linii 
zarodkowej pacjenta. Dyrektywa 98/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej 
wynalazków biotechnologicznych2 uznaje 
procesy zmieniające tożsamość genetyczną 
ludzkiej linii zarodkowej za niepodlegające 
opatentowaniu. Ze względów spójności 
prawnej jedynie państwa członkowskie 
mogą wydawać krajowe pozwolenia na 
produkty zmieniające tożsamość genetyczną 
linii zarodkowej człowieka i nie powinny 
być ograniczone procedurą wzajemnego 
uznawania na mocy dyrektywy 
2001/83/WE.
1 Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34.
2 Dz.U. L 21 z, 30.7.1998, str. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Jedynie państwa członkowskie mogą 
zdecydować o przyznaniu krajowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Dlatego nie 
powinny one podlegać wzajemnemu uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami 
członkowskimi na mocy dyrektywy 2001/83/WE. 

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 62
PUNKT 7B PREAMBUŁY (nowy)

(7b) Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrażania zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
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przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka1 zakazuje badań nad terapią 
genową, których skutkiem mogłaby być 
zmiana tożsamości genetycznej linii 
zarodkowej pacjenta. Dyrektywa 98/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej 
wynalazków biotechnologicznych2 uznaje 
procesy zmieniające tożsamość genetyczną 
ludzkiej linii zarodkowej za niepodlegające 
opatentowaniu. Ze względów spójności 
prawnej jedynie państwa członkowskie 
mogą wydawać krajowe pozwolenia na 
produkty zmieniające tożsamość genetyczną 
linii zarodkowej człowieka i nie powinny 
być ograniczone procedurą wzajemnego 
uznawania na mocy dyrektywy 
2001/83/WE.
1 Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34.
2 Dz.U. L 21 z, 30.7.1998, str. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Jedynie państwa członkowskie mogą 
zdecydować o przyznaniu krajowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Dlatego nie 
powinny one podlegać wzajemnemu uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami 
członkowskimi na mocy dyrektywy 2001/83/WE. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 63
PUNKT 7C PREAMBUŁY (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 64
PUNKT 7C PREAMBUŁY (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 65
PUNKT 7C PREAMBUŁY (nowy)

(7c) Jedynie państwa członkowskie mogą 
wydawać krajowe pozwolenia na produkty 
uzyskane z ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer, bądź też zawierających tkanki lub 
komórki pochodzące czy uzyskane z ludzko-
zwierzęcych hybryd lub chimer i nie 
powinny być ograniczone procedurą 
wzajemnego uznawania na mocy dyrektywy 
2001/83/WE. Przepis ten nie powinien 
dotyczyć transplantacji zwierzęcych 
komórek lub tkanek somatycznych do 
organizmu ludzkiego w celach 
terapeutycznych, o ile nie ingeruje to w 
linię zarodkową (np. ksenotransplantacji).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 98/44/WE podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie 
chimer z komórek zarodkowych. Dlatego nie powinno się wydawać żadnych pozwoleń 
wspólnotowych na produkty zawierające takie tkanki i komórki lub uzyskane z nich. Jedynie 
państwa członkowskie mogą zdecydować o przyznaniu krajowego pozwolenia na 
wprowadzenie takich produktów do obrotu. Dlatego nie powinny one podlegać wzajemnemu 
uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami członkowskimi na mocy dyrektywy 
2001/83/WE. Przepis ten nie powinien mieć wpływu na ksenotransplantację w celach 
terapeutycznych, o ile nie ingeruje to w linię zarodkową. 

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 66
PUNKT 7C PREAMBUŁY (nowy)

(7c) Jedynie państwa członkowskie mogą 
wydawać krajowe pozwolenia na produkty 
uzyskane z ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer, bądź też zawierających tkanki lub 
komórki pochodzące czy uzyskane z ludzko-
zwierzęcych hybryd lub chimer i nie 
powinny być ograniczone procedurą 
wzajemnego uznawania na mocy dyrektywy 
2001/83/WE. Przepis ten nie powinien 
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dotyczyć transplantacji zwierzęcych 
komórek lub tkanek somatycznych do 
organizmu ludzkiego w celach 
terapeutycznych, o ile nie ingeruje to w 
linię zarodkową (np. ksenotransplantacji).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 98/44/WE podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie 
chimer z komórek zarodkowych. Dlatego nie powinno się wydawać żadnych pozwoleń 
wspólnotowych na produkty zawierające takie tkanki i komórki lub uzyskane z nich. Jedynie 
państwa członkowskie mogą zdecydować o przyznaniu krajowego pozwolenia na 
wprowadzenie takich produktów do obrotu. Dlatego nie powinny one podlegać wzajemnemu 
uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami członkowskimi na mocy dyrektywy 
2001/83/WE. Przepis ten nie powinien mieć wpływu na ksenotransplantację w celach 
terapeutycznych, o ile nie ingeruje to w linię zarodkową. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 67
PUNKT 14 PREAMBUŁY

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie niniejszego punktu preambuły ze względu na wprowadzenie nowego 
punktu 7a preambuły oraz nowego art. 3a.
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 68
PUNKT 14 PREAMBUŁY

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie niniejszego punktu preambuły ze względu na wprowadzenie nowego 
punktu preambuły 7a oraz nowego art. 3a.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 69
PUNKT 14 PREAMBUŁY

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

(14) W odniesieniu do oddawania ludzkich 
tkanek i komórek należy szanować 
obowiązujące w Europie zasady, takie jak 
anonimowość dawcy i biorcy, altruizm 
dawcy oraz solidarność między dawcą i 
biorcą. Co do zasady, komórki i tkanki 
ludzkie zawarte w produktach leczniczych 
terapii zaawansowanej powinny być 
pobierane w oparciu o dobrowolne i 
honorowe dawstwo. Ponagla się państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich 
koniecznych kroków dla zachęcenia silnego 
zaangażowania sektora publicznego i 
nienastawionego na zysk w pobieranie 
ludzkich komórek lub tkanek, jako że 
dobrowolne i honorowe oddawanie tkanek i 
komórek może się przyczyniać do 
gwarantowania wysokich norm 
bezpieczeństwa dotyczących tkanek i 
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komórek, a tym samym do ochrony zdrowia 
ludzkiego.

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 70
PUNKT 14 PREAMBUŁY

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z brzmieniem punktu 13 preambuły, należy potwierdzić, że oddawanie 
komórek i tkanek jest dobrowolne i honorowe.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 71
PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Badania kliniczne dotyczące produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej powinny 
być prowadzone zgodnie z nadrzędnymi 
zasadami i wymogami etycznymi 
ustanowionymi dyrektywą 2001/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 roku w sprawie zbliżania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 

(15) Badania kliniczne dotyczące produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej powinny 
być prowadzone zgodnie z nadrzędnymi 
zasadami i wymogami etycznymi 
ustanowionymi dyrektywą 2001/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 roku w sprawie zbliżania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
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odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 
praktyki klinicznej w badaniach klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych do 
stosowania przez człowieka. Aby jednak w 
pełni uwzględnić specyficzne właściwości 
techniczne produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, należy ustanowić specjalne 
zasady, dokonując dostosowania dyrektywy 
2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 roku 
ustalającej zasady oraz szczegółowe 
wytyczne dobrej praktyki klinicznej w 
odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi, a także wymogi zatwierdzania 
produkcji oraz przywozu takich produktów.

odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 
praktyki klinicznej w badaniach klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych do 
stosowania przez człowieka. Aby jednak w 
pełni uwzględnić specyficzne właściwości 
techniczne produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, należy ustanowić specjalne 
zasady, dokonując dostosowania dyrektywy 
2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 roku 
ustalającej zasady oraz szczegółowe 
wytyczne dobrej praktyki klinicznej w 
odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi, a także wymogi zatwierdzania 
produkcji oraz przywozu takich produktów. 
Należy określić konkretne wymogi 
produkcyjne dla badanych produktów 
leczniczych, które będą miały zastosowanie 
do wytwarzania produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej do badań 
klinicznych w tym samym szpitalu, w 
którym miała miejsce produkcja. Zasady te 
powinny zapewnić odpowiedni odstęp czasu 
pomiędzy pojedynczymi badaniami 
klinicznymi (w tym badaniami klinicznymi 
prowadzonymi w wielu ośrodkach) oraz 
skoordynowany nadzór i wymianę 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie przewiduje konkretnych przepisów jeżeli chodzi o produkcję produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej przeznaczonych do wykorzystania w badaniach 
klinicznych w tym samym szpitalu, w którym miała miejsce produkcja. Ponadto badania 
kliniczne powinny być prowadzone w możliwie najbezpieczniejszy sposób (odpowiedni odstęp 
czasu, itd.). 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 72
PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) Produkty lecznicze terapii (17) Produkty lecznicze terapii 
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zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 
bezpieczeństwa.

zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 
bezpieczeństwa. Przy ocenie produktu 
terapii skojarzonej przeprowadzanej 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
Agencja powinna uwzględnić opinię w 
sprawie zgodności z odpowiednimi 
podstawowymi wymogami dotyczącycmi 
wyrobu medycznego lub wyrobu 
medycznego aktywnego osadzania wydaną 
przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z 
tymi dyrektywami.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymogami dyrektyw w sprawie wyrobów 
medycznych winna zawsze być oceniana (albo przed przedłożeniem Agencji, albo w ramach 
oceny Agencji) przez jednostkę prawną, która w UE jest uważana za eksperta w tej konkretnej 
dziedzinie, tj. jednostki notyfikowane. Jakakolwiek ocena przeprowadzana przez inne strony, 
nie obeznane z procedurami oceny dotyczącymi wyrobów medycznych mogłaby prowadzić do 
niewłaściwej oceny produktu i w konsekwencji, do zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 73
PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 

(17) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
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dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 
bezpieczeństwa.

dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 
bezpieczeństwa. W przypadku gdy wyrób 
medyczny lub wyrób medyczny aktywnego 
osadzania został uprzednio oceniony przez 
jednostkę notyfikowaną zgodnie z tymi 
dyrektywami, wyniki oceny powinny zostać 
uwzględnione przez Agencję podczas oceny 
produktu terapii skojarzonej 
przeprowadzanej na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia stałego wykorzystania bogatego doświadczenia i wiedzy jednostek 
notyfikowanych w dziedzinie oceny wyobów medycznych lub wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania, jednostki notyfikowane mogą oceniać wyrób medyczny lub wyrób medyczny 
aktywnego osadzania stanowiący część produktu leczniczego skojarzonej terapii 
zaawansowanej. W takim przypadku Agencja powinna uwzględnić wyniki tych ocen przy 
swojej końcowej ocenie produktu terapii skojarzonej.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 74
PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 

(17) Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej mogą zawierać w sobie 
wyroby medyczne lub wyroby medyczne 
aktywnego osadzania. Wyroby te spełniają 
podstawowe wymogi ustanowione 
odpowiednio dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą 
wyrobów medycznych i dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 1990 roku w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, aby 
zapewnić odpowiedni poziom jakości i 
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bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Wyniki oceny wyrobu 
medycznego lub wyrobu medycznego 
aktywnego osadzania przeprowadzanej 
przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z 
dyrektywami powinny być uwzględnione 
przez Agencję podczas oceny produktu 
terapii skojarzonej przeprowadzanej na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia stałego wykorzystania bogatego doświadczenia i wiedzy jednostek 
notyfikowanych w dziedzinie oceny wyobów medycznych lub wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania, jednostki notyfikowane mogą oceniać wyrób medyczny lub wyrób medyczny 
aktywnego osadzania stanowiący część produktu leczniczego skojarzonej terapii 
zaawansowanej. W takim przypadku Agencja powinna uwzględnić wyniki tych ocen przy 
końcowej ocenie produktu terapii skojarzonej. Niniejsza poprawka odpowiada poprawce 7 
złożonej przez sprawozdawcę, po usunięciu sformułowania „jeżeli jest to możliwe”, ponieważ 
wyniki powinny być uzwględnianie w każdym przypadku.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 75
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Należy ustanowić szczegółowe zasady 
uwzględniające techniczną specyfikę 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej przy dostosowywaniu 
wymogów określonych w dyrektywie 
2001/83/WE w odniesieniu do 
podsumowania właściwości produktu, 
etykietowania i ulotki dołączonej do 
opakowania.

(18) Należy ustanowić szczegółowe zasady 
uwzględniające techniczną specyfikę 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej przy dostosowywaniu 
wymogów określonych w dyrektywie 
2001/83/WE w odniesieniu do 
podsumowania właściwości produktu, 
etykietowania i ulotki dołączonej do 
opakowania. Zasady te powinny być w pełni 
zgodne z prawem pacjenta do poznania 
pochodzenia wszelkich tkanek i komórek 
wykorzystywanych przy przygotowaniu 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, przy jednoczesnym 
zachowaniu anonimowości dawcy.

Or. en
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Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 76
PUNKT 19 PREAMBUŁY

(19) Długofalowa kontrola pacjentów i 
nadzór farmaceutyczny to kluczowe aspekty 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej. Tam, gdzie jest to 
uzasadnione względami zdrowia 
publicznego, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinien być więc
zobowiązany do stworzenia odpowiedniego 
systemu zarządzania ryzykiem.

(19) Kontrola skuteczności i działań 
niepożądanych to kluczowe aspekty 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej. We wniosku o pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu wnioskodawca 
powinien zatem szczegółowo określić czy i 
jakie środki są przewidziane dla 
zapewnienia takiej kontroli. Tam, gdzie jest 
to uzasadnione względami zdrowia 
publicznego, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinien być także
zobowiązany do stworzenia odpowiedniego 
systemu zarządzania ryzykiem związanym z
produktami leczniczymi terapii 
zaawansowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewniłaby większą spójność z istniejącym prawodawstwem w 
dziedzinie farmacji, a także wysokie normy nadzoru farmaceutycznego.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 77
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Ze względu na bardzo szybki rozwój 
nauki w tej dziedzinie przedsiębiorstwa 
opracowujące produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej powinny otrzymać 
możliwość ubiegania się o doradztwo 
naukowe ze strony Agencji, w tym o 
doradztwo w sprawie działań po fazie 
udzielenia pozwolenia. W ramach zachęty 
opłata za wspomniane doradztwo naukowe 
powinna być utrzymana na poziomie 
minimalnym.

(21) Ze względu na bardzo szybki rozwój 
nauki w tej dziedzinie przedsiębiorstwa 
opracowujące produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej powinny otrzymać 
możliwość ubiegania się o doradztwo 
naukowe ze strony Agencji, w tym o 
doradztwo w sprawie działań po fazie 
udzielenia pozwolenia. W ramach zachęty 
opłata za wspomniane doradztwo naukowe 
powinna być utrzymana na poziomie 
minimalnym dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i powinna również być 
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obniżona dla innych wnioskujących.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest zachęcanie i wspieranie MŚP w zakresie rozwijania 
produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Dlatego konieczne jest wprowadzenie 
specjalnych zwolnień z opłat dla MŚP za doradztwo naukowe.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 78
PUNKT 22 PREAMBUŁY

(22) Agencja powinna uzyskać umocowanie 
do udzielania rekomendacji naukowych 
wskazujących, czy dany produkt bazujący na 
komórkach lub tkankach spełnia naukowe 
kryteria definicyjne produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, aby jak najwcześniej 
podjąć zagadnienia z pogranicza innych 
obszarów, np. kosmetyków czy wyrobów 
medycznych, które mogą pojawić się w 
miarę rozwoju nauki.

(22) Agencja powinna uzyskać umocowanie 
do udzielania rekomendacji naukowych 
wskazujących, czy dany produkt bazujący na 
genach, komórkach lub tkankach spełnia 
naukowe kryteria definicyjne produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej, aby jak 
najwcześniej podjąć zagadnienia z 
pogranicza innych obszarów, np. 
kosmetyków czy wyrobów medycznych, 
które mogą pojawić się w miarę rozwoju 
nauki. Ze względu na swoje wyjątkowe 
kompetencje Komitet ds. Terapii 
Zaawansowanych powinien odgrywać 
zasadniczą rolę w świadczeniu usług 
takiego doradztwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na konkretne kompetencje w zakresie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien odgrywać zasadniczą rolę 
przy doradzaniu podmiotom czy dany produkt może zostać zaklasyfikowany do kategorii 
produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 79
PUNKT 27 PREAMBUŁY
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(27) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 roku 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(27) Środki konieczne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. Procedura regulacyjna połączona 
z kontrolą przewidziana w art. 5a tej decyzji 
powinna obowiązywać w odniesieniu do 
przyjmowania zmian do załączników II - IV 
do niniejszego rozporządzenia i do 
załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE. 
Ponieważ środki te są kluczowe dla 
właściwego działania całości ram 
prawnych, powinny zostać przyjęte szybko, 
w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wytwórcy nie będą w stanie opracować protokołów rozwoju do czasu opublikowania 
wymogów technicznych i zakończenia dostosowywania dyrektywy w sprawie zasad dobrej
praktyki klinicznej i dyrektywy w sprawie dobrej praktyki wytwarzania. Dlatego proponujemy 
zapewnienie Kopmisji 9-miesięcznego terminu na przyjęcie koniecznych środków.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 80
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (B) AKAPIT 2 A (nowy)

Produkty zawierające lub wykonane 
wyłącznie z nieżywotnych tkanek i/lub 
komórek ludzkich bądź zwierzęcych, nie 
zawierające żywotnych tkanek lub komórek 
oraz nie działające głównie na zasadzie 
działania farmakologicznego, 
immunologicznego lub metabolicznego, są 
wyłączone z tej definicji. 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych zapewniają ramy prawne, które łatwo 
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dostosować do kontroli wyrobów zawierających produkty inżynierii tkankowej lub 
wykonanych z nich. Jeżeli produkt inżynierii tkankowej jest objęty definicją „wyrobu 
medycznego” w art. 1 dyrektyw w sprawie wyrobów medycznych (a zatem nie ma działania 
głównie farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego), powinien być 
regulowany dyrektywami w sprawie wyrobów medycznych, chociaż mogą być konieczne 
dalsze specyficzne wymogi.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 81
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (D) TIRET DRUGIE

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

- zawiera część komórkową lub tkankową.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia pewności prawnej i bezpieczeństwa zaawansowanych produktów 
leczniczych, skojarzony produkt powinien podlegać niniejszemu rozporządzeniu, jeżeli 
zawiera części komórek lub tkanek.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 82
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (D A) (nowa)

da) chimera oznacza:

- zarodek, do którego wprowadzono 
komórkę niepochodzącą od człowieka; lub
- embrion złożony z komórek więcej niż 
jednego embrionu, płodu lub człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta zostaje wprowadzona na potrzeby art. 3c niniejszego rozporządzenia.



AM\645919PL.doc 25/62 PE 382.323v03-00

PL

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 83
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (D A) (nowa)

da) chimera oznacza:

- embrion, do którego wprowadzono 
komórkę niepochodzącą od człowieka, lub
- embrion złożony z komórek więcej niż 
jednego embrionu, płodu lub człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta zostaje wprowadzona na potrzeby art. 3c niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 84
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (D B) (nowa)

db) hybryda oznacza:

- ludzką komórkę jajową zapłodnioną 
plemnikiem niepochodzącym od człowieka;

- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, którą zapłodniono ludzkim 
plemnikiem;

- ludzką komórkę jajową, do której 
wprowadzono jądro komórki 
niepochodzącej od człowieka;

- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, do której wprowadzono jądro 
komórki ludzkiej; lub

- ludzką komórkę jajową lub komórkę 
jajową pochodzącą od pozaludzkiej formy 
życia, w której w inny sposób zawarto 
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haploidalne zestawy chromosomów 
człowieka i niepochodzących od człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta zostaje wprowadzona na potrzeby art. 3c niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 85
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (D B) (nowa)

db) hybryda oznacza:

- ludzką komórkę jajową zapłodnioną 
plemnikiem niepochodzącym od człowieka;

- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, którą zapłodniono ludzkim 
plemnikiem;

- ludzką komórkę jajową, do której 
wprowadzono jądro komórki 
niepochodzącej od człowieka;

- komórkę jajową niepochodzącą od 
człowieka, do której wprowadzono jądro 
komórki ludzkiej; lub

- ludzką komórkę jajową lub komórkę 
jajową pochodzącą od pozaludzkiej formy 
życia, w której zawarto haploidalne zestawy 
chromosomów człowieka i 
niepochodzących od człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta zostaje wprowadzona na potrzeby art. 3c niniejszego rozporządzenia.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 86
ARTYKUŁ 3

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

W przypadku, gdy produkt leczniczy terapii 
zaawansowanej zawiera tkanki lub komórki 
ludzkie, oddawanie, pobieranie i testowanie 
tych komórek lub tkanek odbywa się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/23/WE, bez uszczerbku dla bardziej 
szczegółowych przepisów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oddawanie, pobieranie i testowanie ludzkich 
tkanek i komórek powinno odbywać się z zachowaniem wysokich norm jakości i 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie. 
Ponadto należy zapewnić, że ciało ludzkie i jego części jako takie nie będą stanowić 
przedmiotu handlu. W związku z tym dla celów niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie muszą być bezwzględnie zobowiązane do zapewnienia dobrowolnego i 
honorowego oddawania tkanek i komórek oraz zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże 
się z zyskiem (nowy art. 3A).

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 87
ARTYKUŁ 3

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

W przypadku, gdy produkt leczniczy terapii 
zaawansowanej zawiera tkanki lub komórki
ludzkie, oddawanie, pobieranie i testowanie 
tych komórek lub tkanek odbywa się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/23/WE, bez uszczerbku dla bardziej 
szczegółowych przepisów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oddawanie, pobieranie i testowanie ludzkich 
tkanek i komórek powinno odbywać się z zachowaniem wysokich norm jakości i 
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bezpieczeństwa, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie. 
Ponadto należy zapewnić, że ciało ludzkie i jego części jako takie nie będą stanowić 
przedmiotu handlu. W związku z tym dla celów niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie muszą być bezwzględnie zobowiązane do zapewnienia dobrowolnego i 
honorowego oddawania tkanek i komórek oraz zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże 
się z zyskiem (nowy art. 3A).

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 88
ARTYKUŁ 3A (nowy)

Artykuł 3a
Zakaz handlu ciałem ludzkim

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, wśród których jednym z najważniejszych jest prawo do 
integralności człowieka, są określone w konwencji z Oviedo oraz w Karcie Praw 
Podstawowych. Zachowanie tych norm wymaga ścisłego ich przestrzegania na każdym etapie 
procesu wydawania pozwoleń. W związku z tym EMEA powinna zostać objęta tym 
obowiązkiem. Ponadto, w tym celu państwa członkowskie muszą być zobowiązane do 
zapewnienia dobrowolnego i honorowego oddawania tkanek i komórek oraz 
zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże się z zyskiem. 
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 89
ARTYKUŁ 3A (nowy)

Artykuł 3a
Zakaz handlu ciałem ludzkim

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, wśród których jednym z najważniejszych jest prawo do 
integralności człowieka, są określone w konwencji z Oviedo oraz w Karcie Praw 
Podstawowych. Zachowanie tych norm wymaga ścisłego ich przestrzegania na każdym etapie 
procesu wydawania pozwoleń. W związku z tym EMEA powinna zostać objęta tym 
obowiązkiem. Ponadto, w tym celu państwa członkowskie muszą być zobowiązane do 
zapewnienia dobrowolnego i honorowego oddawania tkanek i komórek oraz 
zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże się z zyskiem.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 90
ARTYKUŁ 3A (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić, aby szybki rozwój biotechnologii i biomedycyny zagroził ochronie praw 
podstawowych. Prawa te, wśród których jednym z najważniejszych jest prawo do 
integralności człowieka, są określone w konwencji z Oviedo oraz w Karcie Praw 
Podstawowych. Zachowanie tych norm wymaga ścisłego ich przestrzegania na każdym etapie 
procesu wydawania pozwoleń. W związku z tym EMEA powinna zostać objęta tym 
obowiązkiem. Ponadto, w tym celu państwa członkowskie muszą być zobowiązane do 
zapewnienia dobrowolnego i honorowego oddawania tkanek i komórek oraz 
zagwarantowania, że ich pobieranie nie wiąże się z zyskiem.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 91
ARTYKUŁ 3B (nowy)

Artykuł 3 b
Zakaz produktów modyfikujących ludzką 

linię zarodkową
Nie udziela się pozwoleń na produkty 
modyfikujące genetyczną tożsamość 
ludzkiej linii zarodkowej z wyjątkiem tych, 
które są przeznaczone do leczenia 
nowotworów gonad.
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Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo mówią wyraźnie, że godność ludzka jest naruszona, gdy 
zmieniona zostaje dziedziczna tożsamość genetyczna. Produkty, które nie zostały poddane 
właściwym badaniom klinicznym zgodnie z dyrektywą 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych zgodnie z dyrektywą 98/44/WE, nie spełniają warunków 
koniecznych do uzyskania pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia. Niemniej jednak 
w przypadku produktów przeznaczonych do leczenia nowotworu gonad powinna istnieć 
możliwość uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Europie.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 92
ARTYKUŁ 3B (nowy)

Artykuł 3b
Zakaz produktów modyfikujących ludzką 

linię zarodkową
Nie udziela się pozwoleń na produkty 
modyfikujące genetyczną tożsamość 
ludzkiej linii zarodkowej z wyjątkiem tych, 
które są przeznaczone do leczenia 
nowotworów gonad.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 i 13 konwencji z Oviedo mówią wyraźnie, że godność ludzka jest naruszona, gdy 
zmieniona zostaje dziedziczna tożsamość genetyczna. Produkty, które nie zostały poddane 
właściwym badaniom klinicznym zgodnie z dyrektywą 2001/20/WE ani nie podlegają 
prawnemu opatentowaniu zgodnie z dyrektywą 98/44/WE, nie spełniają warunków 
koniecznych do uzyskania pozwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia. Niemniej jednak 
w przypadku produktów przeznaczonych do leczenia nowotworu gonad powinna istnieć 
możliwość uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Europie.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Poprawka 93
ARTYKUŁ 3C (nowy)

Artykuł 3c
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Zakaz wytwarzania produktów uzyskanych 
na bazie ludzko-zwierzęcych hybryd lub 

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 94
ARTYKUŁ 3C (nowy)

Artykuł 3c
Zakaz wytwarzania produktów uzyskanych 

na bazie ludzko-zwierzęcych hybryd lub 
chimer

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 95
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

1. Zasady określone w art. 6 ust. 7, art. 9 ust. 
4 i art. 9 ust. 6 dyrektywy 2001/20/WE w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
terapii genowej i somatycznej terapii 
komórkowej stosują się do produktów 
inżynierii tkankowej.

1. Zasady określone w art. 6 ust. 7, art. 9 ust. 
4 i art. 9 ust. 6 dyrektywy 2001/20/WE w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
terapii genowej i somatycznej terapii 
komórkowej nie stosują się do produktów 
inżynierii tkankowej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzony, 180-dniowy okres przeglądu (wymagany w dyrektywie w sprawie badań 
klinicznych) w odniesieniu do produktów leczniczych terapii genowej i somatycznej terapii 
komórkowej nie powinien mieć zastosowania do produktów inżynierii tkankowej. Niektóre z 
odnośnych produktów podlegają o wiele prostszym i sprawniejszym procedurom na mocy 
obowiązującej dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych, które są w pełni odpowiednie. 
Ponadto obowiązujące (funkcjonujące) prawodawstwo w USA sugeruje, że 30 dni wystarcza 
w przypadku takich produktów i że nic nie wskazuje na to, że taki okres jest nieodpowiedni. 
Sugeruje się zatem poddanie produktów inżynierii tkankowej takiemu samemu systemowi, jaki 
istnieje w przypadku leków używanych u ludzi.
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 96
ARTYKUŁ 4 USTĘP 3

3. Komisja opracuje szczegółowe wytyczne 
dotyczące dobrej praktyki klinicznej dla 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej.

3. Komisja opracuje szczegółowe wytyczne 
dotyczące procedur wydawania pozwoleń 
na badania kliniczne i dobrej praktyki 
klinicznej dla produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, a dokładniej produktów 
inżynierii tkankowej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wskazuje, że należy opracować przepisy - odnoszące się nie tylko do 
dobrej praktyki klinicznej, ale również do udzielania pozwoleń na badania kliniczne - przede 
wszystkim w odniesieniu do produktów inżynierii tkankowej nieobjętych obecnie żadnymi 
przepisami, a co za tym idzie bez zdefiniowanych wytycznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 97
ARTYKUŁ 4 USTĘP 3A (nowy)

(3a) W odniesieniu do postanowień ust. 2 i 
3 niniejszego artykułu, każdy wniosek 
Komisji, w tym dotyczący wszelkich zmian, 
przedkłada się Komitetowi ds. Terapii 
Zaawansowanych do zaopiniowania. 
Wszystkie opinie podaje się do wiadomości 
publicznej w jak najszybszym terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie tekstów wynikające z rozwoju nauki, z pominięciem systematycznego 
rozpatrywania ich przez Parlament, nie może przesłonić interesów pacjentów. Zmiana 
ustalonych zasad w odniesieniu do badań klinicznych oraz wytwarzania produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej jest do przyjęcia w postaci przewidzianej we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia wyłącznie przy zachowaniu największego możliwego stopnia 
przejrzystości. Należy zatem bardzo wyraźnie określić w rozporządzeniu obowiązki Komisji, 
tak aby informowała ona o przyczynach dostosowania i procesach decyzyjnych oraz aby 
zapewnić systematyczne zaangażowanie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 98
ARTYKUŁ 5

Komisja opublikuje szczegółowe wytyczne 
dotyczące produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania.

Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 26 ust. 2, środki 
zawierające zasady i wytyczne w zakresie 
dobrych praktyk wytwarzania, specyficzne 
dla produktów inżynierii tkankowej.  Przy 
opracowywaniu takich zasad i wytycznych 
Komisja konsultuje się z przedstawicielami 
regulowanego przemysłu i innymi 
ekspertami oraz, w razie potrzeby, 
uwzględnia zasady systemów jakości 
mających zastosowanie na mocy dyrektyw 
90/385/EWG i 93/42/EWG oraz 
odpowiednich europejskich i 
międzynarodowych norm i standardów 
mających zastosowanie na mocy tych 
dyrektyw.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące zasady dobrej praktyki wytwarzania określone w dyrektywie 2003/94/WE 
niekoniecznie są w pełni odpowiednie w odniesieniu do produktów terapii zaawansowanej. 
Właściwe byłoby opracowanie nowej dyrektywy w sprawie dobrej praktyki wytwarzania, 
szczególnie skupiająca się na produktach terapii zaawansowanej.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 99
ARTYKUŁ 5

Komisja opublikuje szczegółowe wytyczne 
dotyczące produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania.

Komisja określa szczegółowe wytyczne 
dotyczące produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania; są one publikowane 
na stronach internetowych Agencji w jak 
najszybszym terminie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konieczne wydaje się upublicznienie i rozpowszechnienie tych wytycznych poprzez 
umieszczenie ich na stronach internetowych Agencji.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 100
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Produkt inżynierii tkankowej 
odpowiadający definicji wyrobu 
medycznego określonej w art. 1 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 90/385/EWG lub art. 1 ust. 2 
lit. a) dyrektywy 93/42/EWG, i którego 
główny sposób działania nie ma charakteru 
farmakologicznego, immunologicznego lub 
metabolicznego, nie jest uważany za wyrób
medyczny w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE i jest uważany za wyrób 
medyczny podlegający regulacji 
odpowiednio zgodnie z dyrektywą 
90/385/EWG lub dyrektywą 93/42/EWG, 
niezależnie od jakichkolwiek innych 
przepisów tych dyrekyw.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty, które działają głównie poprzez środki fizyczne będą regulowane jako wyroby, 
natomiast te, które działają poprzez środki farmakologiczne, immunologiczne lub 
metaboliczne będą regulowane jak produkty lecznicze.  Będą miały również zastosowanie 
normy jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do tkanek i komórek ludzkich określone w 
dyrektywie 2004/23/WE. Produkty inżynierii tkankowej, których główny sposób działania nie 
ma charakteru farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego, powinny zatem 
być regulowane jak wyroby, a nie jak produkty lecznicze. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 101
ARTYKUŁ 7

Szczególne wymogi dotyczące produktów
inżynierii tkankowej

Szczególne wymogi dotyczące produktów
leczniczych terapii zaawansowanej 
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zawierających wyroby

Oprócz wymogów określonych w art. 6 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wnioski 
o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dla produktu inżynierii tkankowej 
zawierać winny opis cech fizycznych oraz 
działania produktu, a także opis metod 
budowy produktu zgodnie z załącznikiem I 
do dyrektywy 2001/83/WE.

Oprócz wymogów określonych w art. 6 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wnioski 
o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dla produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej zawierającego wyroby 
medyczne, biomateriały, podłoża lub 
matryce zawierać winny opis cech 
fizycznych oraz działania produktu, a także 
opis metod budowy produktu zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 2001/83/WE 
lub odpowiednimi wymogami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I dyrektywy 2001/83/WE (dotyczącej produktów farmaceutycznych) nie zawiera 
wymogów dla wyrobów medycznych, dlatego tam, gdzie to konieczne, powinny mieć 
zastosowanie inne wymogi prawne w celu uwzględnienia opisu cech fizycznych oraz działania 
wyrobu medycznego. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 102
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 A (nowy)

Każdy wniosek Komisji dotyczący zmiany 
przedkłada się Komitetowi ds. Terapii 
Zaawansowanych do zaopiniowania. Każdą 
opinię podaje się do wiadomości publicznej 
w jak najszybszym terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie tekstów wynikające z rozwoju nauki i techniki, z pominięciem 
systematycznego rozpatrywania ich przez Parlament, nie może przesłonić interesów 
pacjentów. Zmiana ustalonych zasad w odniesieniu do badań klinicznych oraz wytwarzania 
produktów inżynierii tkankowej jest do przyjęcia w postaci przewidzianej we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia wyłącznie przy zachowaniu największego możliwego stopnia 
przejrzystości. Należy zatem bardzo wyraźnie określić w rozporządzeniu obowiązki Komisji, 
tak aby informowała ona o przyczynach dostosowania i procesach decyzyjnych oraz aby 
zapewnić systematyczne zaangażowanie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 103
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

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

3. Komitet ds. Terapii Zaawansowanych 
przygotowuje projekt opinii naukowej, 
który jest przekazywany do Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi i stanowi podstawę dla tego Komitetu 
przy rozpatrywaniu jego opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien być organem złożonym z ekspertów mogących 
wydać ekspertyzę naukową dostarczając podstaw dla podjęcia końcowej decyzji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, w związku z czym jego zakres 
odpowiedzialności powinien zostać rozszerzony. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
wiedzy specjalistycznej, ważne byłoby włączenie do komitetu w charakterze członków 
ekspertów posiadających doświadczenie w dziedzinie oceny wyrobów medycznych, ponieważ 
wiele omawianych produktów posiada cechy wyrobów medycznych.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 104
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

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

3. Porada udzielana przez Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych zgodnie z ust. 1 
winna być terminowo przesyłana do 
przewodniczącego Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi, aby 
zapewnić dotrzymanie terminu określonego 
w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004. W przypadku niezgody co do 
opinii Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych, wnioskujący może 
przedłożyć  Komitetowi ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi uwagi 
na piśmie w terminie 15 dni od uzyskania 
opinii. Komitet ds. Produktów Leczniczych 
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Stosowanych u Ludzi wysłuchuje uwag 
wnioskującego przed wydaniem opinii, 
jeżeli wnioskujący wystąpił z takim 
wnioskiem w uwagach przekazanych na 
piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 umożliwiający wnioskującemu 
zwrócenie się o ponowne zbadanie opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi informując o tym na piśmie Agencję, wnioskujący, który otrzymał opinię od Komitetu 
ds. Terapii Zaawansowanych powinien również otrzymać odwołania się, w celu zapewnienia 
spójności w łonie Agencji.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 105
ARTYKUŁ 9 USTĘP 4 A (nowy)

4a. W przypadku wniosku w sprawie 
produktu inżynierii tkankowej, Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi wydaje opinię w terminie 150 dni, jak 
przewidziano w art. 14 ust. 9 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.  Komisja 
przyjmuje również odpowiednie przepisy dla
zbadania zmian w zakresie pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu produktów 
inżynierii tkankowej, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 87 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, uwzględniając 
odpowiednio różnice między takimi 
produktami i innymi produktami 
medycznymi, które mogą uzasadnić 
zastosowanie uproszczonych bądź 
przyspieszonych procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na szybko postępujący rozwój produktów inżynierii tkankowej i ograniczony cykl 
życia tych produktów niniejsza poprawka przewiduje przyspieszoną rewizję początkowych 
wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (150 dni na rewizję przez Komitet ds. 
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Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, a nie 210 dni przewidzianych w przypadku 
zwyczajnych produktów medycznych) i domaga się od Komisji dyrektywy w sprawie zmian, 
która uwzględniłaby szczególne cechy produktów inżynierii tkankowej. 

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 106
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego skojarzonej 
terapii zaawansowanej zawiera dowód 
zgodności z podstawowymi wymogami 
określonymi w art. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 proponowanego rozporządzenia część produktu leczniczego skojarzonej 
terapii zaawansowanej jaką stanowi wyrób musi spełniać odpowiednie podstawowe wymogi 
w zakresie wyrobów. Dowód zgodności z tymi wymogami powinien zostać dostarczony wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Poprawkę złożyli Peter Liese, John Bowis

Poprawka 107
ARTYKUŁ 10 USTĘP 2

2. W przypadku, gdy wyrób medyczny lub 
wyrób medyczny aktywnego osadzania 
stanowiący część produktu leczniczego 
skojarzonej terapii zaawansowanej, został 
uprzednio oceniony przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 
93/42/EWG lub dyrektywą 90/385/EWG, 
Agencja bierze pod uwagę wyniki tej oceny 
w swojej ocenie danego produktu 
leczniczego.

2. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego skojarzonej 
terapii zaawansowanej może zawierać 
wyniki oceny wyrobu medycznego lub 
wyrobu medycznego aktywnego osadzania 
stanowiącego część produktu leczniczego 
terapii skojarzonej, której dokonała 
jednostka notyfikowana, zgodnie z 
dyrektywą 93/42/EWG lub dyrektywą 
90/385/EWG. Agencja bierze pod uwagę 
wyniki tej oceny w swojej ocenie danego 
produktu leczniczego.

Jeżeli wniosek nie zawiera powyższych 
wyników, Agencja zwraca się o opinię co do 
zgodności części odpowiadającej wyrobowi 
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z załącznikiem I dyrektywy 93/42/EWG lub 
dyrektywy 90/385/EWG do jednostki 
notyfikowanej wskazanej w porozumieniu z 
wnioskującym.

Or. en

Uzasadnienie

Specjalistyczna wiedza Agencji w zakresie produktów leczniczych oraz wiedza jednostek 
notyfikowanych w zakresie wyrobów medycznych powinna być odpowiednio wykorzystana, 
unikając dublowania i/lub nakładania się. Jasne określenie ról i obowiązków ograniczy 
niepotrzebne opóźnienia.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 108
ARTYKUŁ 10 USTĘP 2

2. W przypadku, gdy wyrób medyczny lub 
wyrób medyczny aktywnego osadzania 
stanowiący część produktu leczniczego 
skojarzonej terapii zaawansowanej, został 
uprzednio oceniony przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie dyrektywą 
93/42/EWG lub dyrektywą 90/385/EWG, 
Agencja bierze pod uwagę wyniki tej oceny 
w swojej ocenie danego produktu 
leczniczego.

2. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego skojarzonej 
terapii zaawansowanej zawiera w razie 
potrzeby wyniki oceny wyrobu medycznego 
lub wyrobu medycznego aktywnego 
osadzania stanowiącego część produktu 
leczniczego terapii skojarzonej, której 
dokonała jednostka notyfikowana, zgodnie 
z dyrektywą 93/42/EWG lub dyrektywą 
90/385/EWG. Agencja bierze pod uwagę 
wyniki tej oceny w swojej ocenie danego 
produktu leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych, 
wnioskujący ma możliwość wybrania oceny i certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną 
części produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej jaką stanowi wyrób. W takim 
przypadku Agencja powinna uwzględnić tę ocenę przy ocenie całego produktu terapii 
skojarzonej.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 109
ARTYKUŁ 10 USTĘP 2

2. W przypadku, gdy wyrób medyczny lub 
wyrób medyczny aktywnego osadzania 
stanowiący część produktu leczniczego 
skojarzonej terapii zaawansowanej, został 
uprzednio oceniony przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie dyrektywą 
93/42/EWG lub dyrektywą 90/385/EWG, 
Agencja bierze pod uwagę wyniki tej oceny 
w swojej ocenie danego produktu 
leczniczego.

2. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego skojarzonej 
terapii zaawansowanej może zawierać 
wyniki oceny wyrobu medycznego lub 
wyrobu medycznego aktywnego osadzania
stanowiącego część produktu leczniczego 
terapii skojarzonej, której dokonała 
jednostka notyfikowana wskazana w 
porozumieniu z wnioskującym, zgodnie z 
dyrektywą 93/42/EWG lub dyrektywą 
90/385/EWG. Agencja bierze pod uwagę 
wyniki tej oceny w swojej ocenie danego 
produktu leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wnioskujący ma możliwość uzyskania oceny i certyfikowania części 
produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej, jaką stanowi wyrób, przez 
jednostkę notyfikowaną, wskazaną w porozumieniu z nim, w celu zapewnienia bardziej 
elastycznej procedury oceny odnośnego produktu leczniczego.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 110
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2

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

2. Jeżeli produkty są podawane pacjentom 
wyłącznie przez lekarzy, streszczenie cech 
charakterystycznych produktu, zgodnie z 
art. 11 dyrektywy 2001/83/WE, może być 
wykorzystane jako ulotka dołączana do 
opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ przeważająca większość produktów leczniczych terapii zaawansowanej nie trafi do 
rąk pacjentów, lecz będzie podawana bezpośrednio przez osoby lekarzy, informacje o terapii, 
szczególnie w przypadkach produktów autologicznych, muszą być dostarczone pacjentom 
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jeszcze przed usunięciem materiału wyjściowego. Należy zatem wprowadzić możliwość 
wykorzystania streszczenia cech charakterystycznych produktu jako ulotki dołączanej do 
opakowania. Ponieważ opakowanie nie trafi do rąk pacjentów, można znieść konieczność 
konsultacji z docelowymi grupami pacjentów.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 111
ARTYKUŁ 15, TYTUŁ

Zarządzanie ryzykiem po udzieleniu 
pozwolenia

Kontrola skuteczności i reakcji 
niepożądanych oraz zarządzanie ryzykiem 
po udzieleniu pozwolenia

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprawki 27 (art. 15 ust. 1).

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 112
ARTYKUŁ 17 USTĘP 2

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

2. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 297/95, od opłaty 
płatnej na rzecz Agencji za każdy wyrób, o 
którym mowa w ust. 1 oraz w art. 57 ust. 1 
lit. n) rozporządzenia (WE) nr 726/2004 w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej MŚP i 
„przedsiębiorstwom innowacyjnym” 
przysługuje 90 % zniżka, zgodnie z 
kryteriami określonymi w ramach pomocy 
państwowej dla badań, rozwoju i innowacji 
w UE z 22 listopada 2006 r., a innym 
wnioskującym przysługuje 65% zniżka.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zachęcanie i wspieranie opracowywania produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej przez przedsiębiorstwa, których szczególny charakter
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musi zostać uznany. Derogacja powinna skupić się na wspieraniu przedsiębiorstw, które nie 
spełniają kryteriów ujętych w zaleceniu Komisji 2003/61/WE dla zakwalifikowania ich jako 
MŚP, ale które mają podobne potrzeby w zakresie wsparcia, szczególnie z powodu 
przekraczania rocznego maksymalnego obrotu w wyniku wysokich inwestycji w badania i 
rozwój. 

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 113
ARTYKUŁ 19 A (nowy)

Artykuł 19a
Zachęty dla małych i średnich 

przedsiębiorstw biotechnologicznych
1. Wytwórcy produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, którzy zatrudniają nie 
więcej niż 500 osób i mają obroty 
nieprzekraczające 100 milionów euro lub 
sumę bilansową nieprzekraczającą 70 
milionów euro, są uprawnieni do 
wszystkich zachęt przyznawanych małym i 
średnim przedsiębiorstwom na podstawie 
zalecenia Komisji 2003/361/WE.
2. To samo dotyczy przedsiębiorstw, w 
których udziały innych przedsiębiorstw 
wynoszą do 50%, jeżeli przedsiębiorstwa te 
inwestują więcej niż 15% swoich rocznych 
obrotów w działalność badawczą i 
rozwojową.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu młodym przedsiębiorstwom biotechnologicznym trudno jest spełnić kryteria dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Jedną z przyczyn jest to, że zakup lub sprzedaż patentu albo 
platformy technologicznej może wygenerować duży jednorazowy obrót, który przekracza 
obecne limity. Inną przyczyną jest to, że wiele przedsiębiorstw nie spełnia obecnego kryterium 
niezależności (udziały poniżej 25%), gdyż rozpoczynają one współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami. Problemy te najczęściej dotyczą przedsiębiorstw biotechnologicznych. 
Przedsiębiorstwa te powinny jednak móc korzystać z bardziej dogodnych warunków 
finansowych.
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 114
ARTYKUŁ 19 B (nowy)

Artykuł 19b
Obniżanie opłaty za pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu
1. Opłata za pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu jest obniżana o 50%, jeżeli 
wnioskodawca może dowieść, że dany 
produkt leczniczy terapii zaawansowanej 
ma szczególne znaczenie dla Wspólnoty z 
punktu widzenia interesu publicznego lub 
jeżeli oczekiwany zysk z inwestycji we 
wprowadzenie takiego produktu do obrotu 
jest niewielki.
2. Ust. 1 ma również zastosowanie do opłat 
za czynności agencji prowadzone w 
pierwszym roku po udzieleniu pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego.
3. W przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw, które 
zatrudniają nie więcej niż 500 osób i mają 
obroty nieprzekraczające 100 milionów 
euro lub sumę bilansową nieprzekraczającą 
70 milionów euro, ust. 1 ma również 
zastosowanie do opłat za czynności agencji 
prowadzone po udzieleniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, bez limitu czasowego.
4. W przypadku przedsiębiorstwa, w którym 
udziały innych przedsiębiorstw wynoszą do 
50%, a przedsiębiorstwo to inwestuje więcej 
niż 15% rocznych obrotów w działalność 
badawczą i rozwojową, ust. 1 ma również 
zastosowanie do opłat za czynności agencji 
prowadzone po udzieleniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, bez limitu czasowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Obniżki opłat za pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są konieczne w przypadku produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej służących interesowi publicznemu, takich jak leków 
sierocych lub gdy wnioskodawcą jest małe lub średnie przedsiębiorstwo. Dla tych produktów 
i przedsiębiorstw scentralizowana procedura jest dużym obciążeniem administracyjnym, które 
powinno zostać zmniejszone poprzez obniżenie opłaty. Przewidziane obniżki kosztów są 
również konieczne w przypadku autologicznych produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej oraz tych konkretnego przeznaczenia, jako że mogą one zostać wprowadzone 
do obrotu jedynie w ograniczonym zakresie.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 115
ARTYKUŁ 19 A (nowy)

Artykuł 19a
Wsparcie techniczne

Państwa członkowskie, w związku ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia, 
zapewniają określone wsparcie techniczne 
dla wnioskodawców i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Wsparcie to powinno być udzielane poprzez 
właściwe organy krajowe i powinno 
koncentrować się w szczególności na:
- wspieraniu przedsiębiorstw 
niespełniających kryteriów zalecenia 
Komisji 2003/361/WE, aby kwalifikować się 
jako MŚP, ale mających podobne potrzeby 
w zakresie wsparcia, np. przedsiębiorstw, 
które nie są traktowane jako MŚP, 
ponieważ nie spełniają kryterium 
niezależności lub przekraczają maksymalne 
roczne obroty ze względu na duże 
inwestycje w badania i rozwój, oraz na
- wspieraniu poszczególnych szpitali lub 
innych małych instytucji, np. wydziałów 
uniwersyteckich, które nie spełniają 
warunków art. 3 ust. 7 dyrektywy 2001/83; 
wsparcia udziela się pod warunkiem, że 
produkty lecznicze terapii zaawansowanej 
są przygotowywane i wykorzystywane przy 
technicznej odpowiedzialności lekarza 
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specjalisty oraz zgodnie z przepisem lekarza 
dla konkretnych pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu szybkiego zapewnienia pacjentom w całej Europie korzyści płynących z nowych leków 
wyłączenia z zakresu dyrektywy powinny być ograniczone w możliwie najwyższym stopniu. 
Niemniej jednak szczególnego wsparcia powinno się udzielać grupom potencjalnych 
wnioskodawców z uwzględnieniem specyfiki tego wysoce innowacyjnego sektora. Najlepiej 
można to osiągnąć na szczeblu krajowym.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 116
ARTYKUŁ 21 USTĘP 1 LITERA C A (nowa)

ca) czterech członków mianowanych przez 
Komisję na podstawie publicznego 
zaproszenia do zgłaszania zainteresowania 
współpracą, mających wiedzę 
specjalistyczną w zakresie wyrobów 
medycznych, które zawierają produkty 
inżynierii tkankowej, składają się z nich lub 
są łącznie z nimi wykorzystywane.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien być organem składającym 
się z ekspertów będących w stanie przygotować ekspertyzę naukową, która zapewni podstawy 
do końcowej decyzji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, należy 
rozszerzyć zakres jego odpowiedzialności. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
wiedzy specjalistycznej należałoby włączyć do niego w charakterze członków ekspertów, 
którzy mają przygotowanie do oceny wyrobów medycznych, jako że wiele wchodzących w grę 
produktów ma dużo cech wyrobów medycznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 117
ARTYKUŁ 21 USTĘP 1 LITERA C A (nowa)

(ca) jeden członek grupy roboczej ds. 
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nadzoru farmaceutycznego agencji.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia szczególnej uwagi ze strony Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych dla 
kwestii rozpatrzenia działań niepożądanych wynikających z charakteru produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej jednym z członków tego komitetu powinien być 
przedstawiciel grupy roboczej ds. nadzoru farmaceutycznego w Europejskiej Agencji Leków.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 118
ARTYKUŁ 21 USTĘP 2

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

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

Przynajmniej dwóch członków i dwóch 
zastępców członków Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych posiada specjalistyczną 
wiedzę naukową w dziedzinie wyrobów 
medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępcy członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych wymienieni w ust. 1 powinni 
spełniać takie same kryteria w zakresie kwalifikacji naukowych lub doświadczenia w 
dziedzinie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, jak jego członkowie. W celu 
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zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej, ważne byłoby włączenie do 
komitetu w charakterze członków ekspertów posiadających doświadczenie w dziedzinie oceny 
wyrobów medycznych, ponieważ wiele omawianych produktów posiada cechy wyrobów 
medycznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 119
ARTYKUŁ 21 USTĘP 5

5. Agencja ogłasza nazwiska i kwalifikacje 
naukowe członków.

5. Nazwiska i kwalifikacje naukowe 
członków są ogłaszane na stronie 
internetowej agencji w jak najszybszym 
terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się sprawą konieczną, aby podać informacje dotyczące członków komitetu do 
wiadomości publicznej i sprawić, by stały się powszechnie znane poprzez umieszczenie ich w 
Internecie na stronie agencji.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 120
ARTYKUŁ 22

1. Członkowie Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych oraz jego eksperci 
zobowiązują się do działania w interesie 
publicznym i w sposób niezależny. Nie
mogą oni posiadać interesów finansowych 
ani innych interesów w sektorze 
farmaceutycznym, sektorze wyrobów 
medycznych czy sektorze biotechnologii, 
które mogłyby naruszyć ich bezstronność.

Oprócz wymogów określonych w art. 63 
rozporządzenia (WE) 726/2004, członkowie 
i zastępcy członków Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych nie mogą posiadać
jakichkolwiek interesów finansowych ani 
innych interesów w sektorze biotechnologii i 
sektorze wyrobów medycznych, które 
mogłyby naruszyć ich bezstronność. 
Wszelkie pośrednie interesy, które mogłyby 
dotyczyć tych sektorów winny być 
odnotowane w rejestrze wskazanym w art. 
63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

2. Wszelkie pośrednie interesy, które 
mogłyby dotyczyć sektora 
farmaceutycznego, sektora wyrobów 
medycznych czy sektora biotechnologii, 
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winny być odnotowane w rejestrze 
wskazanym w art. 63 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że identyczny poziom przejrzystości, jak w przypadku istniejących w ramach 
EMEA komitetów (zgodnie z art. 63 rozporządzenie (WE) nr 726/2004) ma zastosowanie do 
nowego Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych. Należy także przypomnieć, że posiadanie 
interesów w sektorze biotechnologii lub wyrobów medycznych jest zabronione.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 121
ARTYKUŁ 23 LITERA (A)

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

(a) sformułowanie projektu opinii w 
sprawie jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej, który jest przekazywany do 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien być organem złożonym z ekspertów mogących 
wydać ekspertyzę naukową dostarczając podstaw dla podjęcia końcowej decyzji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, w związku z czym jego odpowiedzialność 
powinna zostać zwiększona. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy 
specjalistycznej, ważne byłoby włączenie do komitetu w charakterze członków ekspertów 
posiadających doświadczenie w dziedzinie oceny wyrobów medycznych, ponieważ wiele 
omawianych produktów posiada cechy wyrobów medycznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 122
ARTYKUŁ 24 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Każdy wniosek Komisji dotyczący 
zmiany przedkłada się Komitetowi ds. 
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Terapii Zaawansowanych do 
zaopiniowania. Wszystkie opinie podaje się 
do wiadomości publicznej w jak 
najszybszym terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie tekstów wynikające z rozwoju nauki, z pominięciem systematycznego 
rozpatrywania ich przez Parlament, nie może przesłonić interesów pacjentów. Zmiana 
ustalonych zasad w odniesieniu do badań klinicznych oraz wytwarzania produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej jest do przyjęcia w postaci przewidzianej we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia wyłącznie przy zachowaniu największego możliwego stopnia 
przejrzystości. Należy zatem bardzo wyraźnie określić w rozporządzeniu obowiązki Komisji, 
tak aby informowała ona o przyczynach dostosowania i procesach decyzyjnych oraz aby 
zapewnić systematyczne zaangażowanie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 123
ARTYKUŁ 25 USTĘP 1 A (nowy)

W raporcie tym Komisja ocenia wpływ 
postępu technicznego na stosowanie 
niniejszego rozporządzenia. Przedkłada 
również, w razie konieczności, wniosek 
legislacyjny w celu dokonania przeglądu 
jego zakresu oraz włączenia nowych terapii, 
które mimo że odpowiadają definicji 
produktu medycznego, nie dotyczą ani 
terapii genowej, ani terapii komórkowej, 
ani inżynierii tkankowej.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcia naukowe mogą umożliwić wprowadzenie dodatkowych, nowatorskich terapii, 
które nie są terapiami genowymi, komórkowymi, ani też inżynierią tkankową. W interesie 
pacjentów byłoby ich uwzględnienie w przyszłości w celu umożliwienia dopuszczania do 
obrotu w Europie produktów powstałych w rezultacie prowadzonych badań.
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Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 124
ARTYKUŁ 25 USTĘP 1 A (nowy)

W raporcie tym Komisja ocenia wpływ 
postępu technicznego na stosowanie 
niniejszego rozporządzenia. Przedkłada 
również, w razie konieczności, wniosek 
legislacyjny w celu  włączenia nowych 
terapii, które nie dotyczą ani terapii 
genowej, ani terapii komórkowej, ani 
inżynierii tkankowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcia naukowe mogą umożliwić wprowadzenie dodatkowych, nowatorskich terapii, 
które nie są terapiami genowymi, komórkowymi, ani też inżynierią tkankową. W interesie 
pacjentów byłoby ich uwzględnienie w przyszłości w celu umożliwienia dopuszczania do 
obrotu w Europie produktów powstałych w rezultacie prowadzonych badań.

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 125
ARTYKUŁ 27 PUNKT 2

Załącznik punkt 1 a (Rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

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

1a. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], za wyjątkiem 
produktów:
- zmieniających tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka,

- uzyskanych z ludzko-zwierzęcych hybryd 
lub chimer, bądź też zawierających tkanki 
lub komórki pochodzące czy uzyskane z 
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer.

Nie powinno to dotyczyć transplantacji 
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zwierzęcych komórek lub tkanek 
somatycznych do organizmu ludzkiego w 
celach terapeutycznych, o ile nie ingeruje 
to w linię zarodkową 
(np. ksenotransplantacji).

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Ponadto, dyrektywa 98/44/WE 
podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie chimer z komórek 
zarodkowych. Dlatego nie powinno się wydawać żadnych pozwoleń wspólnotowych na 
produkty zawierające takie tkanki i komórki lub uzyskane z nich. Wyłączając je z załącznika 
do rozporządzenia 726/2004, uniemożliwiamy tym produktom otrzymanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w Europie. W przypadku tych produktów może być wydane jedynie 
krajowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 126
ARTYKUŁ 27 PUNKT 2

Załącznik punkt 1 a (Rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

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

1a. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], za wyjątkiem 
produktów:
- zmieniających tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka,

- uzyskanych z ludzko-zwierzęcych hybryd 
lub chimer, bądź też zawierających tkanki 
lub komórki pochodzące czy uzyskane z 
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer.

Nie powinno to dotyczyć transplantacji 
zwierzęcych komórek lub tkanek 
somatycznych do organizmu ludzkiego w 
celach terapeutycznych, o ile nie ingeruje 
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to w linię zarodkową 
(np. ksenotransplantacji).

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Ponadto, dyrektywa 98/44/WE 
podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie chimer z komórek 
zarodkowych. Dlatego nie powinno się wydawać żadnych pozwoleń wspólnotowych na 
produkty zawierające takie tkanki i komórki lub uzyskane z nich. Wyłączając je z załącznika 
do rozporządzenia 726/2004, uniemożliwiamy tym produktom otrzymanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w Europie. W przypadku tych produktów może być wydane jedynie 
krajowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 127
ARTYKUŁ 27 PUNKT 2

Załącznik punkt 1 a (Rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

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

1a. Produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*] z wyjątkiem produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej do 
użytku autologicznego lub celowego, 
wytwarzanych i rozprowadzanych 
wyłącznie w jednym państwie 
członkowskim, dla których państwo 
członkowskie przewidziało alternatywną 
procedurę wydawania krajowego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
zgodną z kryteriami niniejszego 
rozporządzenia, przez okres pięciu 
kolejnych lat od przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na szczeblu 
krajowym. Następnie wymagany jest 
wniosek o odnowienie w ramach procedury 
scentralizowanej, tak aby po odnowieniu 
krajowe pozwolenie na dopuszczenie do 
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obrotu stawało się scentralizowanym 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia etapu wchodzenia na rynek wielu małym i średnim przedsiębiorstwom, 
które chcą wprowadzić do obrotu swój produkt tylko w jednym państwie członkowskim, 
należy w odniesieniu do produktów wprowadzanych do obrotu na szczeblu krajowym 
stworzyć możliwość uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na szczeblu krajowym. 
Krajowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu powinno być ograniczone do pięciu lat. 
Odnowienie go po upływie pierwszego pięcioletniego okresu może być przeprowadzone 
poprzez scentralizowane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 128
ARTYKUŁ 28 PUNKT 1

Artykuł 3 ustęp 7 (Dyrektywa 2001/83/WE)

7. jakichkolwiek produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], które są w pełni 
przygotowywane i wykorzystywane w 
szpitalu zgodnie z przepisem lekarza dla 
konkretnego pacjenta.

7. jakichkolwiek produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], które są w pełni 
przygotowywane i wykorzystywane w 
środowisku szpitalnym oraz przygotowane 
w celach niedochodowych, zgodnie z 
przepisem lekarza dla konkretnego pacjenta.
Za środowisko szpitalne uważa się krajową 
sieć szpitali i ośrodków pokrewnych w 
ramach krajowego systemu opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy wyłączenie z zakresu niniejszego rozporządzenia produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej przygotowywanych i wykorzystywanych w środowisku szpitalnym. 
Pozwoliłoby to na przykład na utworzenie krajowych sieci doskonałości w terapiach 
komórkowych i inżynierii tkankowej w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej. 
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 129
ARTYKUŁ 28 PUNKT 1

Artykuł 3 ustęp 7 (Dyrektywa 2001/83/WE)

7. jakichkolwiek produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], które są w pełni 
przygotowywane i wykorzystywane w 
szpitalu zgodnie z przepisem lekarza dla 
konkretnego pacjenta.

7. jakichkolwiek produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej, zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr […/Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej)*], które są w pełni 
przygotowywane i wykorzystywane w 
szpitalu lub w sieci szpitali publicznych 
zgodnie z przepisem lekarza dla 
konkretnego pacjenta lub w badaniach 
klinicznych prowadzonych w oparciu o 
zasadę niedochodowości.

Or. en

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 130
ARTYKUŁ 28 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 5 (Dyrektywa 2001/83/WE)

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

5. Niniejsza dyrektywa ani żadne 
rozporządzenia w niej przywoływane nie 
mają wpływu na stosowanie 
niedyskryminującego ustawodawstwa 
krajowego zakazującego lub 
ograniczającego stosowanie określonych 
typów komórek ludzkich lub zwierzęcych 
lub sprzedaż, dostarczanie bądź stosowanie 
produktów leczniczych zawierających takie 
komórki, składających się z nich bądź 
sporządzonych na ich bazie, z powodów 
innych niż wymienione w prawodawstwie 
wspólnotowym. Państwa członkowskie
przedstawią Komisji dane przepisy 
ustawodawstwa krajowego. Komisja 
umożliwia publiczny dostęp do tych 
informacji zamieszczając je w rejestrze. 
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji budzi poważne wątpliwości co do zgodności z podstawą prawną (art. 95 
TWE). Powodem tego jest obecny zapis art. 28 ust. 5, który pozostawia zbyt duże możliwości 
ograniczenia swobodnego przepływu niektórych produktów terapii zaawansowanej. Akty 
prawne oparte na art. 95 mają poprawiać warunki dla tworzenia i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Wniosek Komisji nie obejmuje i z całą pewnością nie powinien obejmować lub 
harmonizować kwestii moralności publicznej lub aspektów terapii zaawanoswanej 
związanych z polityką publiczną. Obecne sformułowanie umożliwia jednak ograniczenia nie 
tylko związane z tymi pomocniczymi kwestiami, dlatego powinno zostać zmienione zgodnie z 
sugestiami wydziału prawnego Parlamentu.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 131
ARTYKUŁ 28 PUNKT 2

Artykuł 4 ustęp 5 (Dyrektywa 2001/83/WE)

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

5. Niniejsza dyrektywa ani żadne 
rozporządzenia w niej przywoływane nie 
mają wpływu na stosowanie ustawodawstwa 
krajowego zakazującego lub 
ograniczającego stosowanie konkretnych 
typów komórek ludzkich lub zwierzęcych 
lub sprzedaż, dostarczanie bądź stosowanie 
produktów leczniczych zawierających takie 
komórki, składających się z nich bądź 
sporządzonych na ich bazie, za wyjątkiem 
powodów wyraźnie objętych wspomnianym 
prawodawstwem wspólnotowym. Państwa 
członkowskie przedstawią Komisji dane 
przepisy ustawodawstwa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka kieruje się taką samą logiką, jak proponuje wydział prawny Parlamentu 
w związku z problemami wskazanymi w odniesieniu do wniosku Komisji. Jednocześnie takie 
podejście jest spójne z podejściem Komisji Prawnej w odniesieniu do art. 1A (nowego).
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Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 132
ARTYKUŁ 28 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 39 (Dyrektywa 2001/83/WE)

(3a) Artykuł 39 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„Przepisów określonych w art. 27-34 nie 
stosuje się do homeopatycznych produktów 
leczniczych określonych w art. 16 ust. 2 lub 
do produktów:
- zmieniających tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka,
- uzyskanych z ludzko-zwierzęcych hybryd 
lub chimer, bądź też zawierających tkanki 
lub komórki pochodzące czy uzyskane z 
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer.”

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają prawnych zdolności 
patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się do uzyskania 
pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Jedynie państwa członkowskie mogą zdecydować 
o przyznaniu krajowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Dlatego nie powinny 
podlegać wzajemnemu uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami członkowskimi na 
mocy dyrektywy 2001/83/WE. To samo stosuje się do produktów zawierających ludzko-
zwierzęce hybrydy lub chimery lub uzyskanych z nich, ponieważ dyrektywa 98/44/WE 
podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie chimer z komórek 
zarodkowych. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 133
ARTYKUŁ 28 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 39 (Dyrektywa 2001/83/WE)

(3a) Artykuł 39 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„Przepisów określonych w art. 27-34 nie 
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stosuje się do homeopatycznych produktów 
leczniczych określonych w art. 16 ust. 2. i 
do produktów:

- zmieniających tożsamość genetyczną linii 
zarodkowej człowieka,

- uzyskanych z ludzko-zwierzęcych hybryd 
lub chimer, bądź też zawierających tkanki 
lub komórki pochodzące czy uzyskane z 
ludzko-zwierzęcych hybryd lub chimer.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty zmieniające tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, które nie podlegają 
odpowiednim badaniom klinicznym na mocy dyrektywy 2001/20/WE ani nie posiadają 
prawnych zdolności patentowych na mocy dyrektywy 98/44/WE, nie powinny kwalifikować się 
do uzyskania pozwolenia wydawanego przez Wspólnotę. Jedynie państwa członkowskie mogą 
zdecydować o przyznaniu krajowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Dlatego nie 
powinny one podlegać wzajemnemu uznawaniu pozwoleń krajowych między państwami 
członkowskimi na mocy dyrektywy 2001/83/WE. To samo stosuje się do produktów 
zawierających ludzko-zwierzęce hybrydy lub chimery lub uzyskanych z nich, ponieważ 
dyrektywa 98/44/WE podkreśla wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wytwarzanie 
chimer z komórek zarodkowych. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 134
ARTYKUŁ 28 A (nowy)

Artykuł 28a
Produkcja dla badań klinicznych

Komisja określa, zgodnie z procedurą 
wymienioną w art. 5 decyzji 1999/468/WE, 
konkretne wymogi produkcyjne dla 
eksperymentalnych produktów leczniczych, 
które mają być stosowane w wytwarzaniu 
produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej dla badań klinicznych, 
które mają być prowadzone w tym samym 
szpitalu, gdzie miała miejsce produkcja.
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Uzasadnienie

W rozporządzeniu brak jest szczególnych postanowień dotyczących produkcji 
zaawansowanych produktów leczniczych do wykorzystania w badaniach klinicznych.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 135
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1

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

1. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej, 
za wyjątkiem produktów leczniczych 
inżynierii tkankowej, które znajdowały się w 
legalnym obrocie na rynku Wspólnoty 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
wspólnotowym w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia winny zostać 
dostosowane do niniejszego rozporządzenia 
najpóźniej 5 lat od jego wejścia w życie. 

1a. Produkty inżynierii tkankowej, które 
znajdowały się w legalnym obrocie na 
rynku Wspólnoty zgodnie z przepisami 
krajowymi lub wspólnotowymi w momencie 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
mogą pozostać w obrocie dopóki 
przestrzegana jest procedura przewidziana 
w niniejszym ustępie. 

(i) W ciągu 5 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, osoby 
odpowiedzialne za wprowadzanie takich 
produktów do obrotu przedkładają ważne 
wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004.

(ii) Każdy produkt, w przypadku którego 
podjęto decyzję o odmowie wydania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
zostaje natychmiast wycofany z obrotu.
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Uzasadnienie

Okres przejściowy przewidziany we wniosku jest nierealistyczny, w szczególności w 
zastosowaniu do produktów inżynierii tkankowej i mógłby spowodować poważne zakłócenia 
w dostępności produktów, na które liczą pacjenci i pracownicy sektora ochrony zdrowia.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 136
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1

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

1. W przypadku produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej innych niż produkty 
inżynierii tkankowej, które znajdowały się 
w legalnym obrocie na rynku Wspólnoty 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
wspólnotowym w momencie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia winny
zostać złożone wnioski o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, najpóźniej 5 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziany dwuletni okres przejściowy jest zbyt krótki, gdyż sam czas trwania badań 
klinicznych w wielu przypadkach będzie przekraczał proponowany okres czasu. Ponadto 
wnioskodawca powinien być odpowiedzialny jedynie za termin złożenia wniosku, a nie za 
opóźnienia wynikłe z winy agencji/właściwych organów krajowych lub problemów 
powstałych w fazie oceny. W przeciwnym razie mogłoby to pozbawić pacjentów ważnych 
nowych produktów leczniczych.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 137
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 A (nowy)

1a. W przypadku produktów inżynierii 
tkankowej, które znajdują się w legalnym 
obrocie na rynku Wspólnoty zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub 
prawodawstwem wspólnotowym w 
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momencie wejścia w życie wymogów 
technicznych określonych w art. 8, należy 
wypełnić wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu w okresie nie 
dłuższym niż 5 lat od wejścia w życie tych 
wymogów technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziany dwuletni okres przejściowy jest zbyt krótki, gdyż sam czas trwania badań 
klinicznych w wielu przypadkach będzie przekraczał proponowany okres czasu. Ponadto 
wnioskodawca powinien być odpowiedzialny jedynie za termin złożenia wniosku, a nie za 
opóźnienia wynikłe z winy agencji/właściwych organów krajowych lub problemów 
powstałych w fazie oceny. W przeciwnym razie mogłoby to pozbawić pacjentów ważnych 
nowych produktów leczniczych. 


