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Návrh správy (PE 380.740v03-00)
Miroslav Mikolášik
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o liekoch určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a 
nariadenie (ES) č. 726/2004

Návrh nariadenia (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD) – pozmeňujúci akt)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ODÔVODNENIE 2

2) Pokiaľ sa tieto výrobky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
prezentujú tak, že majú vlastnosti na liečenie 
alebo prevenciu chorôb u človeka, alebo tak, 
že sa môžu používať alebo podávať človeku 
s cieľom uzdraviť, zlepšiť alebo upraviť 
fyziologické funkcie farmakologickým, 
imunologickým alebo metabolickým 
pôsobením, sú biologickými liekmi v zmysle 
článku 1 ods. 2 a prílohy I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES 
zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o humánnych 
liekoch. Základným cieľom všetkých 
pravidiel, ktorými sa riadi ich výroba, 

2) Pokiaľ sa tieto výrobky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
prezentujú tak, že majú vlastnosti na liečenie 
alebo prevenciu chorôb u človeka, alebo tak, 
že sa môžu používať alebo podávať človeku 
s cieľom uzdraviť, zlepšiť alebo upraviť 
fyziologické funkcie najmä
farmakologickým, imunologickým alebo 
metabolickým pôsobením, sú biologickými 
liekmi v zmysle článku 1 ods. 2 a prílohy I k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch. Základným cieľom 
všetkých pravidiel, ktorými sa riadi ich 
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distribúcia a používanie, musí byť preto 
ochrana verejného zdravia.

výroba, distribúcia a používanie, musí byť 
preto ochrana verejného zdravia.

Or. en

(ex PDN 48 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Smernice o zdravotníckych pomôckach poskytujú regulačný rámec, ktorý sa vhodne upravuje 
na právnu úpravu pomôcok, ktoré obsahujú výrobky tkanivového inžinierstva alebo sú z nich 
vyrobené.  Ak sa na výrobok tkanivového inžinierstva vzťahuje definícia zdravotníckej 
pomôcky uvedená v článku 1 smernice o zdravotníckych pomôckach (a preto jeho spôsob 
pôsobenia nie je primárne farmakologický, imunologický alebo metabolický), mal by 
podliehať smerniciam o zdravotníckych pomôckach, i keď môžu byť potrebné ďalšie 
špecifické požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ODÔVODNENIE 3A (nové)

(3a) Z dôvodu právnej istoty by všetky 
členské štáty mali transponovať do 
stanoveného termínu alebo čo najskôr 
smernice, na ktorých je založený tento 
návrh nariadenia, predovšetkým smernicu 
2004/27/ES o liekoch na humánne 
použitie1, smernice 2004/23/ES2 a 
2006/17/ES3 o ľudských tkanivách a 
bunkách a smernicu Komisie 2005/28/ES z 
8. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú zásady 
a podrobné usmernenia pre správnu 
klinickú prax týkajúcu sa skúmaných 
liekov humánnej medicíny4. 
1 Smernica 2004/27/ES Európskeho parlamentu a 
Rady z 31. marca 2004, ktorou sa ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch 
Spoločenstva, týkajúcich sa liekov na humánne 
použitie (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 31. 
marca 2004 ustanovujúca normy kvality a 
bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, 
spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii 
ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, 
s. 48).
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3 Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, 
ktorou sa vykonáva smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité 
technické požiadavky na darcovstvo, odber a 
testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 
9.2.2006, s. 40).  

4 Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2005, s. 13.

Or. fr

(ex PDN 50, upravený AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Odôvodnenie je zjavné zo znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ODÔVODNENIE 5

5) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by sa 
mali právne upraviť, pokiaľ sa plánuje ich 
umiestnenie na trh v členských štátoch a bez 
ohľadu na to, či sú pripravené priemyselne 
alebo vyrobené metódou, ktorej súčasťou je 
priemyselný proces, v zmysle článku 2 ods. 
1 smernice 2001/83/ES. Lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici a aj sa v nej použijú v súlade s
lekárskym predpisom pre jednotlivého 
pacienta, by sa mali vyňať z rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

5) Toto nariadenie je lex specialis, ktoré 
zavádza dodatočné ustanovenia k 
ustanoveniam uvedeným v smernici 
2001/83/ES.  Rozsahom pôsobnosti tohto 
nariadenia by mala byť regulácia liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, pri ktorých sa 
plánuje ich umiestnenie na trh v členských 
štátoch a bez ohľadu na to, či sú pripravené 
priemyselne alebo vyrobené metódou, ktorej 
súčasťou je priemyselný proces, v súlade so 
všeobecným rozsahom pôsobnosti 
farmaceutických právnych predpisov 
Spoločenstva stanoveným v hlave II
smernice 2001/83/ES.  Lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici jednorazovo na základe 
osobitného, neštandardného a 
nepatentovaného postupu a aj sa v nej 
použijú tak, aby vyhovovali osobitne 
vystavenému lekárskemu predpisu pre 
jednotlivého pacienta za výlučnej 
profesionálnej zodpovednosti lekára alebo 
na klinický výskum, by sa mali vyňať z 
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rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že toto nariadenie je lex specialis vo vzťahu k smernici 2001/83/ES, keďže 
zavádza dodatočné požiadavky, ktoré sú špecifické pre lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch. Rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia je všeobecný 
rozsah pôsobnosti farmaceutických právnych predpisov, ako je stanovený v smernici 
2001/83/ES. V prípadoch, keď nemocnice alebo iné inštitúcie pripravujú výrobky zavedeným 
postupom, a tak pripravujú liečebné prípravky pre pacientov rutinne, mali by dodržiavať 
ustanovenia tohto nariadenia. V prípadoch, keď nemocnice pripravujú lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch na výskumné účely alebo výnimočne, 
jednorazovo, by však nemali mať povinnosť dodržiavať centralizovaný povoľovací postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ODÔVODNENIE 5

5) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by sa 
mali právne upraviť, pokiaľ sa plánuje ich 
umiestnenie na trh v členských štátoch a bez 
ohľadu na to, či sú pripravené priemyselne 
alebo vyrobené metódou, ktorej súčasťou je 
priemyselný proces, v zmysle článku 2 ods. 
1 smernice 2001/83/ES. Lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici a aj sa v nej použijú v súlade s 
lekárskym predpisom pre jednotlivého 
pacienta, by sa mali vyňať z rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

5) Toto nariadenie je lex specialis, ktoré 
zavádza dodatočné ustanovenia k 
ustanoveniam uvedeným v smernici 
2001/83/ES.  Rozsahom pôsobnosti tohto 
nariadenia by mala byť regulácia liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, pri ktorých sa 
plánuje ich umiestnenie na trh v členských 
štátoch a bez ohľadu na to, či sú pripravené 
priemyselne alebo vyrobené metódou, ktorej 
súčasťou je priemyselný proces, v zmysle 
článku 2 ods. 1 smernice 2001/83/ES.  Lieky 
určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ktoré sa kompletne 
pripravia v prostredí nemocnice a 
neziskovým spôsobom v súlade s lekárskym 
predpisom pre jednotlivého pacienta, by sa 
mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme, aby sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vyňali tie lieky určené na použitie 
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pri pokrokových liečebných postupoch, ktoré sa vyrábajú a používajú v prostredí nemocnice. 
To by napríklad umožnilo vytváranie vnútroštátnych sietí excelencie v oblasti bunkovo a 
tkanivovo inžinierskych terapií v rámci vnútroštátnych zdravotníckych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ODÔVODNENIE 6

6) Právna úprava liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch na úrovni Spoločenstva by 
nemala byť v rozpore s rozhodnutiami 
členských štátov týkajúcimi sa povolenia na 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských buniek, ako napr. embryonálne 
kmeňové bunky alebo živočíšne bunky.
Nemala by ovplyvniť ani uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich predaj, 
dodávku alebo používanie liekov
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich.

6) Cieľom tohto nariadenia je odstrániť 
určité obmedzenia voľného pohybu liekov 
určených na pokrokové liečebné postupy. 
Nezosúlaďuje všetky prvky regulačných 
režimov členských štátov v tejto oblasti. 
Preto niektoré obmedzenia zostávajú v 
dôsledku tohto nariadenia nedotknuté  a 
môžu sa zachovať v súlade s článkom 30 
zmluvy. Právna úprava liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch na úrovni Spoločenstva by 
nemala byť v rozpore s rozhodnutiami 
členských štátov týkajúcimi sa povolenia na 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských buniek Nemala by ovplyvniť ani 
uplatňovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov zakazujúcich alebo 
obmedzujúcich predaj, dodávku alebo 
používanie liekov obsahujúcich tieto bunky, 
pozostávajúcich alebo pochádzajúcich 
z nich. 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú právo odvolať sa na článok 30 zmluvy, ak chcú zakázať alebo obmedziť 
voľný pohyb tovaru, t.j. liekov, na svojom trhu z dôvodov verejnej morálky, verejnej politiky 
alebo verejnej bezpečnosti. Článok 30 sa však uplatňuje len vtedy, ak regulačné opatrenie nie 
je opatrením, ktoré plne zosúlaďuje postupy. Preto treba veľmi jasne ozrejmiť, že toto 
nariadenie je opatrením, ktoré zosúlaďuje postupy len čiastočne. Tento prístup je v súlade s 
prístupom Výboru pre právne veci v otázke článku 1A (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Hiltrud Breyer a 
Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ODÔVODNENIE 7A (nové)

7a) Toto nariadenie plne rešpektuje zákaz 
využívať ľudské telo a jeho časti ako také 
ako zdroj finančných ziskov, čo Charta 
základných práv Európskej únie vymedzuje 
ako nespochybniteľnú minimálnu ochranu 
a Európsky parlament ďalej zdôrazňuje vo 
svojom uznesení z 10. marca 2005 o 
obchode s ľudskými vaječnými bunkami¹. 
Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné 
zabezpečiť, aby bolo darcovstvo tkanív a 
buniek dobrovoľné a bezplatné a aby sa ich 
obstarávanie uskutočňovalo na neziskovom 
základe. Dobrovoľné a bezplatné 
darcovstvo tkanív a buniek prispieva k 
zabezpečeniu vysokých bezpečnostných 
noriem pre tkanivá a bunky, a tým k 
ochrane ľudského zdravia. 

1 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(ex PDN 53 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Nesmie sa pripustiť, aby rýchly vývoj v biotechnológiách a biomedicíne prebiehal na úkor 
ochrany základných práv. Tieto práva, z ktorých je jedným z najvýznamnejších právo na 
integritu osobnosti, sú stanovené v Dohovore z Ovieda a v Charte základných práv. Tieto 
normy je potrebné dodržiavať najmä v prípade liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch na báze tkanív a buniek, ktoré sú vysoko inovatívnymi výrobkami. V 
tejto súvislosti sú dobrovoľné a bezplatné darcovstvo a obstarávanie na neziskovej báze 
kľúčovými zásadami, ktoré by sa mali povinne rešpektovať v celom Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ODÔVODNENIE 7A (nové)

7a ) Toto nariadenie plne rešpektuje zákaz 



AM\645919SK.doc PE 382.323v03-00 7/60 AM\

SK

využívať ľudské telo a jeho časti ako také 
ako zdroj finančných ziskov, čo Charta 
základných práv Európskej únie vymedzuje 
ako nespochybniteľnú minimálnu ochranu 
a Európsky parlament ďalej zdôrazňuje vo 
svojom uznesení z 10. marca 2005 o 
obchode s ľudskými vaječnými bunkami¹. 
Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné 
zabezpečiť, aby bolo darcovstvo tkanív a 
buniek dobrovoľné a bezplatné a aby sa ich 
obstarávanie uskutočňovalo na neziskovom 
základe. Dobrovoľné a bezplatné 
darcovstvo tkanív a buniek prispieva k 
zabezpečeniu vysokých bezpečnostných 
noriem pre tkanivá a bunky, a tým k 
ochrane ľudského zdravia.
1 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(ex PDN 53 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Nesmie sa pripustiť, aby rýchly vývoj v biotechnológiách a biomedicíne prebiehal na úkor 
ochrany základných práv. Tieto práva, z ktorých je jedným z najvýznamnejších právo na 
integritu osobnosti, sú stanovené v Dohovore z Ovieda a v Charte základných práv. Tieto 
normy je potrebné dodržiavať najmä v prípade liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch na báze tkanív a buniek, ktoré sú vysoko inovatívnymi výrobkami. V 
tejto súvislosti sú dobrovoľné a bezplatné darcovstvo a obstarávanie na neziskovej báze 
kľúčovými zásadami, ktoré by sa mali povinne rešpektovať v celom Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ODÔVODNENIE 7B (nové)

7b) Smernica 2001/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov s 
humánnymi liekmi1 zakazuje pokusy v 
oblasti génovej terapie, ktorých výsledkom 
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je modifikácia genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca. Smernica 
98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov2 považuje 
postupy modifikácie genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca za 
nepatentovateľné. Aby sa zabezpečila 
zlučiteľnosť právnych predpisov, 
nariadenie by malo zakázať povoľovanie 
produktov, ktoré modifikujú genetickú 
identitu zárodočnej línie ľudských 
jedincov.
1 Ú.v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 Ú.v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(ex PDN 5 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Rovnako ako to jasne vyjadrujú články 1 a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa 
ohrozuje, ak sa pozmeňuje dedičstvo genetickej identity. Produkty, ktoré riadne nepodliehajú 
povinnosti klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa 
smernice 98/44/ES, by sa nemali dať povoliť podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ODÔVODNENIE 7B (nové)

7b) Smernica 2001/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov s 
humánnymi liekmi1 zakazuje pokusy v 
oblasti génovej terapie, ktorých výsledkom 
je modifikácia genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca. Smernica 
98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov2 považuje 
postupy modifikácie genetickej identity 
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zárodočnej línie jedinca za 
nepatentovateľné. Aby sa zabezpečila 
zlučiteľnosť právnych predpisov, 
nariadenie by malo zakázať povoľovanie 
produktov, ktoré modifikujú genetickú 
identitu zárodočnej línie ľudských 
jedincov.
1 Ú.v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 Ú.v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(ex PDN 5 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Rovnako ako to jasne vyjadrujú články 1 a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa 
ohrozuje, ak sa pozmeňuje dedičstvo genetickej identity. Produkty, ktoré riadne nepodliehajú 
povinnosti klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa 
smernice 98/44/ES, by sa nemali dať povoliť podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ODÔVODNENIE 7B (nové)

7b) Smernica 2001/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov s 
humánnymi liekmi1 zakazuje pokusy v 
oblasti génovej terapie, ktorých výsledkom 
je modifikácia genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca. Smernica 
98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov2 považuje 
postupy modifikácie genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca za 
nepatentovateľné. Aby sa zabezpečila 
zlučiteľnosť právnych predpisov, len 
členské štáty môžu vydávať vnútroštátne 
povolenia na produkty, ktoré modifikujú 
genetickú identitu zárodočnej línie 
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ľudských jedincov a tieto by nemali 
podliehať postupu vzájomného uznávania 
podľa smernice 2001/83/ES.
1 Ú.v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 Ú.v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Odôvodnenie

Produkty, ktoré modifikujú genetickú identitu zárodočnej línie ľudských jedincov a ktoré 
neboli riadne klinicky testované v súlade so smernicou 2001/20/ES a nie sú legálne 
patentovateľné podľa smernice 98/44/ES, by nemali dostať povolenie v rámci Spoločenstva. 
Len členské štáty môžu rozhodnúť o udelení vnútroštátneho povolenia na umiestnenie na trh. 
Preto by nemali podliehať postupu vzájomného uznávania vnútroštátnych povolení členskými 
štátmi podľa smernice 2001/83/ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alojz Peterle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ODÔVODNENIE 7B (nové)

7b) Smernica 2001/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej 
klinickej praxe počas klinických pokusov s 
humánnymi liekmi1 zakazuje pokusy v 
oblasti génovej terapie, ktorých výsledkom 
je modifikácia genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca. Smernica 
98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady 
zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov2 považuje 
postupy modifikácie genetickej identity 
zárodočnej línie jedinca za 
nepatentovateľné. Aby sa zabezpečila 
zlučiteľnosť právnych predpisov, len 
členské štáty môžu vydávať vnútroštátne 
povolenia na produkty, ktoré modifikujú 
genetickú identitu zárodočnej línie 
ľudských jedincov a tieto by nemali 
podliehať postupu vzájomného uznávania 
podľa smernice 2001/83/ES.
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1 Ú.v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 Ú.v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Odôvodnenie

Produkty, ktoré modifikujú genetickú identitu zárodočnej línie ľudských jedincov a ktoré 
neboli riadne klinicky testované v súlade so smernicou 2001/20/ES a nie sú legálne 
patentovateľné podľa smernice 98/44/ES, by nemali dostať povolenie v rámci Spoločenstva.  
Len členské štáty môžu rozhodnúť o udelení vnútroštátneho povolenia na umiestnenie na trh. 
Preto by nemali podliehať postupu vzájomného uznávania vnútroštátnych povolení členskými 
štátmi podľa smernice 2001/83/ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ODÔVODNENIE 7C (nové)

7c) Toto nariadenie by malo zakázať 
povoľovanie produktov pochádzajúcich z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér 
alebo produktov, ktoré obsahujú tkanivá 
alebo bunky pochádzajúce alebo získané z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér. 
Toto ustanovenie by nemalo vylučovať 
transplantáciu somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie.

Or. en

(ex PDN 6 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Musí sa rešpektovať fyzická a mentálna integrita osobnosti a ľudská dôstojnosť, tak ako to 
zdôrazňujú články 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie. Tvorba hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér je ohrozovaním práva na integritu osobnosti a porušovaním ľudskej 
dôstojnosti. Preto by sa týmto nariadením nemali povoľovať produkty, ktoré obsahujú hybridy 
ľudí a živočíchov alebo chiméry alebo produkty, ktoré z nich pochádzajú. Xenotransplantácie 
na terapeutické účely by sa nemali vylučovať, pokiaľ nezasahujú do zárodočnej línie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ODÔVODNENIE 7C (nové)

7c) Toto nariadenie by malo zakázať 
povoľovanie produktov pochádzajúcich z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér
alebo produktov, ktoré obsahujú tkanivá 
alebo bunky pochádzajúce alebo získané z 
hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér. 
Toto ustanovenie by nemalo vylučovať 
transplantáciu somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie.

Or. en

(ex PDN 6 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Musí sa rešpektovať fyzická a mentálna integrita osobnosti a ľudská dôstojnosť, tak ako to 
zdôrazňujú články 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie. Tvorba hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér je ohrozovaním práva na integritu osobnosti a porušovaním ľudskej 
dôstojnosti. Preto by sa týmto nariadením nemali povoľovať produkty, ktoré obsahujú  
hybridy ľudí a živočíchov alebo chiméry alebo produkty, ktoré z nich pochádzajú. 
Xenotransplantácie na terapeutické účely by sa nemali vylučovať, pokiaľ nezasahujú do 
zárodočnej línie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ODÔVODNENIE 7C (nové)

7c) Len členské štáty môžu vydávať 
vnútroštátne povolenia na produkty 
pochádzajúce z hybridov ľudí a živočíchov 
alebo chimér alebo produktov, ktoré 
obsahujú tkanivá alebo bunky 
pochádzajúce alebo získané z hybridov ľudí 
a živočíchov alebo chimér a tieto by nemali 
podliehať postupu vzájomného uznávania 
podľa smernice 2001/83/ES. Toto 
ustanovenie by sa nemalo týkať 
transplantácie somatických živočíšnych 
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buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie (napr. 
xenotransplantácie).

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 98/44/ES zdôrazňuje, že tvorba chimér zo zárodočných buniek sa vylučuje z 
patentovateľnosti. Preto by sa produktom obsahujúcim takéto tkanivá alebo bunky alebo 
produktom z nich pochádzajúcim nemali udeľovať žiadne povolenia Spoločenstva. Len 
členské štáty môžu rozhodnúť o udelení vnútroštátneho povolenia na umiestnenie takýchto 
produktov na trh. Preto by nemali podliehať postupu vzájomného uznávania vnútroštátnych 
povolení členskými štátmi podľa smernice 2001/83/ES. Toto ustanovenie by sa však nemalo 
týkať xenotransplantácií na terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do zárodočnej línie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alojz Peterle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ODÔVODNENIE 7C (nové)

7c) Len členské štáty môžu vydávať 
vnútroštátne povolenia na produkty 
pochádzajúce z hybridov ľudí a živočíchov 
alebo chimér alebo produktov, ktoré 
obsahujú tkanivá alebo bunky 
pochádzajúce alebo získané z hybridov ľudí 
a živočíchov alebo chimér a tieto by nemali 
podliehať postupu vzájomného uznávania 
podľa smernice 2001/83/ES. Toto 
ustanovenie by sa nemalo týkať 
transplantácie somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie (napr. 
xenotransplantácie).

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 98/44/ES zdôrazňuje, že tvorba chimér zo zárodočných buniek sa vylučuje z 
patentovateľnosti. Preto by sa produktom obsahujúcim takéto tkanivá alebo bunky alebo 
produktom z nich pochádzajúcim nemali udeľovať žiadne povolenia Spoločenstva. Len 
členské štáty môžu rozhodnúť o udelení vnútroštátneho povolenia na umiestnenie takýchto 
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produktov na trh. Preto by nemali podliehať postupu vzájomného uznávania vnútroštátnych 
povolení členskými štátmi podľa smernice 2001/83/ES. Toto ustanovenie by sa však nemalo 
týkať xenotransplantácií na terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do zárodočnej línie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ODÔVODNENIE 14

14) Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva. 
Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív 
a buniek predstavuje faktor, ktorý môže 
prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti 
tkanív a buniek, a tým aj k ochrane 
ľudského zdravia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme vypustenie tohto odôvodnenia v dôsledku zavedenia nového odôvodnenia 7a a 
nového článku 3a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ODÔVODNENIE 14

14) Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva. 
Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív 
a buniek predstavuje faktor, ktorý môže 
prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti 
tkanív a buniek, a tým aj k ochrane 
ľudského zdravia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhujeme vypustenie tohto odôvodnenia v dôsledku zavedenia nového odôvodnenia 7a a 
nového článku 3a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ODÔVODNENIE 14

14) Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva. 
Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a 
buniek predstavuje faktor, ktorý môže 
prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti 
tkanív a buniek, a tým aj k ochrane ľudského 
zdravia.

14) Pokiaľ ide o darcovstvo ľudských 
tkanív a buniek, mali by sa dodržiavať 
európske zásady, akými sú anonymita 
darcu a príjemcu, altruizmus darcu a 
solidarita medzi darcom a príjemcom.
Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva. 
Členské štáty by mali naliehavo prijať 
všetky potrebné opatrenia, aby podnietili 
intenzívne zapojenie verejného a 
neziskového sektora do získavania 
ľudských buniek a tkanív, pretože 
dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a 
buniek môže prispievať k vysokej úrovni 
bezpečnosti tkanív a buniek, a tým aj 
k ochrane ľudského zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ODÔVODNENIE 14

14) Principiálne by sa tkanivá a bunky 
nachádzajúce sa v liekoch určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch mali získavať na základe 
dobrovoľného a bezplatného darcovstva. 
Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív 
a buniek predstavuje faktor, ktorý môže 

14) Ľudské tkanivá a bunky nachádzajúce sa 
v liekoch určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch sa
získavajú na základe dobrovoľného a 
bezplatného darcovstva. Dobrovoľné 
a bezplatné darcovstvo tkanív a buniek 
predstavuje faktor, ktorý môže prispievať 
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prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti 
tkanív a buniek, a tým aj k ochrane ľudského 
zdravia.

k vysokej úrovni bezpečnosti tkanív 
a buniek, a tým aj k ochrane ľudského 
zdravia.

Or. fr

Odôvodnenie

Malo by sa opakovane zdôrazniť, že darcovstvo buniek a tkanív je dobrovoľné a bezplatné, 
aby to bolo v zhode so znením odôvodnenia 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ODÔVODNENIE 15

15) Klinické skúšky liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch by sa mali vykonávať v súlade s 
preklenovacími princípmi a etickými 
požiadavkami ustanovenými v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES 
zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
uplatňovania dobrej klinickej praxe počas 
klinických pokusov s humánnymi liekmi. 
Mali by sa však ustanoviť prispôsobené 
pravidlá, ktoré by s cieľom úplného 
zohľadnenia osobitných technických 
vlastností liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch 
prispôsobili smernicu 2005/28/ES z 8. apríla 
2005, ktorou sa ustanovujú zásady a 
podrobné usmernenia pre správnu klinickú 
prax týkajúcu sa skúmaných liekov 
humánnej medicíny, ako aj požiadavky na 
povolenie výroby alebo dovozu takýchto 
liekov.

15) Klinické skúšky liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch by sa mali vykonávať v súlade s 
preklenovacími princípmi a etickými 
požiadavkami ustanovenými v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES 
zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
uplatňovania dobrej klinickej praxe počas 
klinických pokusov s humánnymi liekmi. 
Mali by sa však ustanoviť prispôsobené 
pravidlá, ktoré by s cieľom úplného 
zohľadnenia osobitných technických 
vlastností liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch 
prispôsobili smernicu 2005/28/ES z 8. apríla 
2005, ktorou sa ustanovujú zásady a 
podrobné usmernenia pre správnu klinickú 
prax týkajúcu sa skúmaných liekov 
humánnej medicíny, ako aj požiadavky na 
povolenie výroby alebo dovozu takýchto 
liekov. Je potrebné ustanoviť osobitné 
výrobné požiadavky týkajúce sa liekov na 
výskumné účely, ktoré sa majú uplatniť pri 
výrobe liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch pri 
klinických testoch uskutočnených v tej istej 
nemocnici, v ktorej sa lieky vyrobia. Týmito 
pravidlami by sa mal zabezpečiť primeraný 
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časový interval medzi jednotlivými 
klinickými testami (vrátane 
multicentrálnych klinických testov) a 
koordinovaným dohľadom a informačnou 
výmenou.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení sa nepredpokladá žiadne osobitné ustanovenie, pokiaľ ide o výrobu liekov 
určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch, ktoré sa majú používať v 
klinických testoch uskutočnených v tej istej nemocnici, v ktorej sa lieky vyrobia. Klinické testy 
by sa navyše mali vykonávať čo najbezpečnejším spôsobom (primeraný časový interval a 
pod.) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ODÔVODNENIE 17

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať 
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti.

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať 
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti. Pri hodnotení kombinovaného 
výrobku, ktoré sa vykoná podľa tohto 
nariadenia, by agentúra mala zohľadniť 
stanovisko notifikovaného orgánu o súlade 
s príslušnými základnými požiadavkami na 
zdravotnícku pomôcku alebo aktívne 
implantovateľnú zdravotnícku pomôcku.

Or. en
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Odôvodnenie

Právnická osoba, ktorá sa v EÚ považuje za experta v konkrétnej oblasti, napr. notifikované 
orgány, by vždy mala hodnotiť súlad s príslušnými základnými požiadavkami smerníc pre 
zdravotnícke pomôcky (buď pred predložením agentúre alebo v rámci hodnotenia agentúry). 
Hodnotenie, ktoré by uskutočnili iné strany, ktoré nepoznajú postupy hodnotenia 
zdravotníckych pomôcok, by mohlo viesť k nesprávnemu hodnoteniu produktu a v dôsledku 
toho by mohlo predstavovať riziko pre pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ODÔVODNENIE 17

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti.

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať 
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti. Ak notifikovaný orgán 
hodnotil v súlade s týmito smernicami 
zdravotnícku pomôcku alebo aktívne 
implantovateľnú zdravotnícku pomôcku, 
agentúra by výsledky tohto hodnotenia 
mala zohľadniť pri hodnotení 
kombinovaného výrobku, ktoré vykoná 
podľa tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť nepretržité využívanie rozsiahlych skúseností a odborných znalostí 
notifikovaných orgánov pri hodnotení zdravotníckych pomôcok alebo aktívne 
implantovateľných zdravotníckych pomôcok by notifikované orgány mali vyhodnotiť  
zdravotnícku pomôcku alebo aktívne implantovateľnú zdravotnícku pomôcku, ktorá tvorí 
súčasť kombinovaného lieku určeného na použitie pri pokrokových liečebných postupoch. V 
takom prípade by agentúra mala zohľadniť tieto hodnotenia pri konečnom hodnotení 
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kombinovaného výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
ODÔVODNENIE 17

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať 
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti.

17) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch môžu 
tiež zahŕňať zdravotnícke pomôcky alebo 
aktívne implantovateľné zdravotnícke 
pomôcky. Tieto pomôcky by mali spĺňať 
základné požiadavky ustanovené v smernici 
Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 
o zdravotníckych pomôckach a smernici 
Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 
o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, aby sa 
zabezpečila zodpovedajúca úroveň kvality a 
bezpečnosti. Výsledky hodnotenia 
zdravotníckej pomôcky alebo aktívne 
implantovateľnej zdravotníckej pomôcky 
notifikovaným orgánom v súlade s týmito 
smernicami by agentúra mala zohľadniť 
pri hodnotení kombinovaného výrobku, 
ktoré vykoná podľa tohto nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť nepretržité využívanie rozsiahlych skúseností a odborných znalostí 
notifikovaných orgánov pri hodnotení zdravotníckych pomôcok alebo aktívne 
implantovateľných zdravotníckych pomôcok by notifikované orgány mali vyhodnotiť  
zdravotnícku pomôcku alebo aktívne implantovateľnú zdravotnícku pomôcku, ktorá tvorí 
súčasť kombinovaného lieku určeného na použitie pri pokrokových liečebných postupoch. V 
takom prípade by agentúra mala zohľadniť tieto hodnotenia pri konečnom hodnotení 
kombinovaného výrobku. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 7 spravodajcu, odstraňuje sa však spojenie „ak sú dostupné“, pretože k 
výsledkom by sa malo prihliadať v každom prípade.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ODÔVODNENIE 18

18) Mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá, 
ktorými sa požiadavky v smernici 
2001/83/ES, pokiaľ ide o súhrn 
charakteristických vlastností lieku, 
označenie a príbalový leták, prispôsobia 
technickým osobitostiam liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

18) Mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá, 
ktorými sa požiadavky v smernici 
2001/83/ES, pokiaľ ide o súhrn 
charakteristických vlastností lieku, 
označenie a príbalový leták, prispôsobia 
technickým osobitostiam liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch. Tieto pravidlá by mali byť plne 
v zhode s právom pacienta poznať pôvod 
tkanív a buniek použitých pri príprave 
liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch a 
súčasne rešpektovať anonymitu darcu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ODÔVODNENIE 19

19) Dlhodobé sledovanie pacientov a 
dohľad nad liečivami sú kľúčovými 
aspektmi liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch. Ak je to 
odôvodnené z hľadiska verejného zdravia, 
malo by sa od držiteľa povolenia na 
uvedenie na trh preto požadovať, aby 
zaviedol na riešenie týchto aspektov vhodný 
systém riadenia rizík.

19) Sledovanie účinnosti a nepriaznivých 
reakcií sú kľúčovými aspektmi liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch. Žiadateľ by preto 
mal vo svojej žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh uviesť, či sa predpokladajú 
opatrenia na zabezpečenie takéhoto 
sledovania a o aké opatrenia ide. Ak je to 
odôvodnené z hľadiska verejného zdravia, 
malo by sa od držiteľa povolenia na 
uvedenie na trh požadovať aj to, aby 
zaviedol vhodný systém riadenia rizík s 
cieľom vyrovnať sa s rizikami týkajúcimi sa 
liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch.

Or. en



AM\645919SK.doc PE 382.323v03-00 21/60 AM\

SK

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by zabezpečil lepší súlad s existujúcimi právnymi 
predpismi týkajúcimi sa farmaceutických výrobkov a vyššiu úroveň dohľadu nad liekmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ODÔVODNENIE 21

21) Keďže sa veda v tejto oblasti vyvíja 
veľmi rýchlo, podnikom vyvíjajúcim lieky 
určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch by sa malo umožniť, 
aby mohli požiadať agentúru o vedecké 
poradenstvo vrátane poradenstva o 
aktivitách po udelení povolenia. Ako stimul 
by sa mal poplatok za vedecké poradenstvo 
udržiavať na minimálnej úrovni.

21) Keďže sa veda v tejto oblasti vyvíja 
veľmi rýchlo, podnikom vyvíjajúcim lieky 
určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch by sa malo umožniť, 
aby mohli požiadať agentúru o vedecké 
poradenstvo vrátane poradenstva o 
aktivitách po udelení povolenia. Ako stimul 
by sa mal poplatok za vedecké poradenstvo 
udržiavať na minimálnej úrovni pre malé a 
stredne veľké podniky a mal by sa znížiť aj 
pre iných žiadateľov.

Or. en

(ex PDN 66 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je podnietiť a podporiť malé a stredné podniky  pri vývoji liekov určených 
pre pokrokové liečebné postupy. Je preto potrebné zaviesť osobitné zľavy pre malé a stredné 
podniky v oblasti vedeckého poradenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ODÔVODNENIE 22

22) Agentúra by mala byť splnomocnená na 
poskytovanie vedeckých odporúčaní 
týkajúcich sa toho, či daný výrobok 
založený na bunkách a tkanivách spĺňa 
vedecké kritériá, ktoré definujú lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, aby sa zamerali čo možno 
najskôr na otázky súvisiace s medznými 

22) Agentúra by mala byť splnomocnená na 
poskytovanie vedeckých odporúčaní 
týkajúcich sa toho, či daný výrobok 
založený na bunkách a tkanivách spĺňa 
vedecké kritériá, ktoré definujú lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, aby sa zamerali čo možno 
najskôr na otázky súvisiace s medznými 
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oblasťami, ako napr. kozmetika alebo 
zdravotnícke pomôcky, ktoré môžu vzniknúť 
v súvislosti s vedeckým pokrokom.

oblasťami, ako napr. kozmetika alebo 
zdravotnícke pomôcky, ktoré môžu vzniknúť 
v súvislosti s vedeckým pokrokom. Pri 
poskytovaní poradenstva by mal mať 
významnú úlohu výbor pre pokrokové 
liečebné postupy, ktorý disponuje 
jedinečným odborným zázemím.

Or. en

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy, ktorý disponuje jedinečným odborným zázemím, by 
mal pomáhať pri určovaní toho, či výrobok je alebo nie je liekom určeným na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ODÔVODNENIE 27

27) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia treba schváliť v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu.

27) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia treba schváliť v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Pri prijímaní 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 
prílohám II až IV k tomuto nariadeniu a k 
prílohe I k smernici 2001/83/ES by sa mal 
uplatňovať regulačný postup s kontrolou 
stanovený v článku 5a uvedeného 
rozhodnutia. Pretože tieto opatrenia sú 
podstatné pre riadne fungovanie celého 
regulačného rámca, mali by sa prijímať 
rýchlo, do 9 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia nebudú mať možnosť navrhnúť vývojové protokoly, kým nebudú zverejnené 
osobitné technické požiadavky a dokončené úpravy smernice o dobrej klinickej praxi 
a smernice o dobrej výrobnej praxi. Preto navrhujeme 9-mesačný termín, v ktorom musí 
Komisia prijať potrebné opatrenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO B) PODODSEK 2A (nový)

Výrobky, ktoré obsahujú výlučne 
neživotaschopné ľudské alebo živočíšne 
tkanivá a/alebo bunky alebo sú z nich 
vyrobené a ktoré nepôsobia hlavne 
farmakologickým, imunologickým alebo 
metabolickým účinkom, sú z tejto definície 
vylúčené.

Or. en

Odôvodnenie

Smernice o zdravotníckych pomôckach poskytujú regulačný rámec, ktorý sa vhodne upravuje 
na reguláciu pomôcok, ktoré obsahujú produkty tkanivového inžinierstva alebo sú z nich 
vyrobené. Ak sa na produkt tkanivového inžinierstva vzťahuje definícia zdravotníckej 
pomôcky uvedená v článku 1 smerníc o zdravotníckych pomôckach (a preto jeho spôsob 
pôsobenia nie je primárne farmakologický, imunologický alebo metabolický), mal by 
podliehať smerniciam o zdravotníckych pomôckach, i keď môžu byť potrebné ďalšie 
špecifické požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO D) ZARÁŽKA 2

– jeho bunková alebo tkanivová časť musí 
pôsobiť v ľudskom organizme účinkom, 
ktorý sa nedá považovať za vedľajší k 
účinku, aký majú uvedené pomôcky.

– obsahuje bunkovú alebo tkanivovú časť.

Or. en

(ex PDN 63 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Z dôvodu toho, aby sa zlepšila právna istota a bezpečnosť liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, kombinovaný výrobok by mal spadať do pôsobnosti tohto 
nariadenia, ak obsahuje časti buniek alebo tkanív.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO DA) (nové)

d a) chiméra znamená:

- embryo, do ktorého sa zaviedla bunka 
akéhokoľvek organizmu iného ako 
ľudského; alebo
- embryo, ktoré pozostáva z buniek viac ako 
jedného embrya, zárodku alebo ľudského 
jedinca.

Or. en

(ex PDN 18, upravený, PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Túto definíciu zavádzame v súvislosti s článkom 3c tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO DA) (nové)

d a) chiméra znamená:

- embryo, do ktorého sa zaviedla bunka 
akéhokoľvek organizmu iného ako 
ľudského; alebo
- embryo, ktoré pozostáva z buniek viac ako 
jedného embrya, zárodku alebo ľudského 
jedinca.

Or. en

(ex PDN 18, upravený, PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Túto definíciu zavádzame v súvislosti s článkom 3c tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO DB) (nové)

d b) hybrid znamená:

- ľudské vajíčko oplodnené spermiou 
organizmu iného ako ľudského;

- vajíčko iného ako ľudského organizmu 
oplodnené ľudskou spermiou ;

- ľudské vajíčko, do ktorého bolo zavedené 
jadro bunky organizmu iného ako 
ľudského;

- vajíčko iného ako ľudského organizmu, 
do ktorého bolo zavedené jadro ľudskej 
bunky; alebo

- ľudské vajíčko alebo vajíčko iného ako 
ľudského organizmu, ktoré obsahuje 
haploidné súbory chromozómov z 
ľudského organizmu a tiež z organizmu 
iného ako ľudského.

Or. en

(ex PDN 19, upravený, PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Túto definíciu zavádzame v súvislosti s článkom 3c tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO DB) (nové)

d b) hybrid znamená:

- ľudské vajíčko oplodnené spermiou 
organizmu iného ako ľudského;



AM\645919SK.doc PE 382.323v03-00 26/60 AM\

SK

- vajíčko iného ako ľudského organizmu 
oplodnené ľudskou spermiou ;

- ľudské vajíčko, do ktorého bolo zavedené 
jadro bunky organizmu iného ako 
ľudského;

- vajíčko iného ako ľudského organizmu, 
do ktorého bolo zavedené jadro ľudskej 
bunky; alebo

- ľudské vajíčko alebo vajíčko iného ako 
ľudského organizmu, ktoré obsahuje 
haploidné súbory chromozómov z 
ľudského organizmu a tiež z organizmu 
iného ako ľudského.

Or. en

(ex PDN 19, upravený, PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Túto definíciu zavádzame v súvislosti s článkom 3c tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ČLÁNOK 3

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
bunky alebo tkanivá, darovanie, odoberanie,
testovanie týchto buniek alebo tkanív sa 
uskutočňuje v súlade s ustanoveniami 
smernice 2004/23/ES.

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
bunky alebo tkanivá, darovanie, odoberanie 
a testovanie týchto buniek alebo tkanív sa 
uskutočňuje v súlade s ustanoveniami 
smernice 2004/23/ES bez toho, aby boli 
dotknuté konkrétnejšie ustanovenia tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa existujúcich právnych predpisov by darcovstvo, obstarávanie a testovanie ľudských 
tkanív a buniek malo byť v súlade s vysokými normami kvality a bezpečnosti, aby sa 
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zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia v Spoločenstve Tiež sa musí zabezpečiť, aby sa 
ľudské telo alebo jeho časti ako také nekomercializovali. Preto na účely tohto nariadenia 
majú členské štáty prísnu povinnosť zabezpečiť dobrovoľné a bezplatné darcovstvo a zaručiť, 
že sa ich obstarávanie bude uskutočňovať na neziskovej báze (nový článok 3A).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ČLÁNOK 3

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
bunky alebo tkanivá, darovanie, odoberanie, 
testovanie týchto buniek alebo tkanív sa 
uskutočňuje v súlade s ustanoveniami 
smernice 2004/23/ES.

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
bunky alebo tkanivá, darovanie, odoberanie 
a testovanie týchto buniek alebo tkanív sa 
uskutočňuje v súlade s ustanoveniami 
smernice 2004/23/ES bez toho, aby boli 
dotknuté konkrétnejšie ustanovenia tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa existujúcich právnych predpisov by darcovstvo, obstarávanie a testovanie ľudských 
tkanív a buniek malo byť v súlade s vysokými normami kvality a bezpečnosti, aby sa 
zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia v Spoločenstve Tiež sa musí zabezpečiť, aby sa 
ľudské telo alebo jeho časti ako také nekomercializovali. Preto na účely tohto nariadenia 
majú členské štáty prísnu povinnosť zabezpečiť dobrovoľné a bezplatné darcovstvo a zaručiť, 
že sa ich obstarávanie bude uskutočňovať na neziskovej báze (nový článok 3A).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ČLÁNOK 3A (nový)

Článok 3a
Zákaz komercializácie ľudského tela
Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
tkanivá alebo bunky, každé štádium 
povoľovacieho postupu sa uskutočňuje v 
súlade so zásadou nekomercializácie 
ľudského tela alebo jeho častí ako takých. 
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Členské štáty v súlade s týmto cieľom 
zabezpečia, aby:
- darcovstvo ľudských buniek a tkanív bolo 
dobrovoľné a bezplatné a uskutočňovalo sa 
na základe slobodnej vôle pacienta a 
nezahŕňalo inú platbu ako kompenzáciu; a
- obstarávanie tkanív a buniek sa 
uskutočňovalo na neziskovom základe.

Or. en

(ex PDN 20 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Nesmie sa pripustiť, aby rýchly vývoj v biotechnológiách a biomedicíne ohrozoval ochranu 
základných práv. Tieto práva, z ktorých je jedným  z najvýznamnejších právo na integritu 
osobnosti, sú stanovené v Dohovore z Ovieda a v Charte základných práv. Tieto normy sa 
môžu dodržať len vtedy, ak sa budú pozorne dodržiavať v každom štádiu povoľovacieho 
postupu. EMEA by preto mala podliehať tejto povinnosti. Členské štáty majú navyše 
povinnosť zaručiť bezplatné darcovstvo a obstarávanie na neziskovej báze. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ČLÁNOK 3A (nový)

Článok 3a
Zákaz komercializácie ľudského tela
Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
tkanivá alebo bunky, každé štádium 
povoľovacieho postupu sa uskutočňuje v 
súlade so zásadou nekomercializácie 
ľudského tela alebo častí ako takých. 
Členské štáty v súlade s týmto cieľom 
zabezpečia, aby:
- darcovstvo ľudských buniek a tkanív bolo 
dobrovoľné a bezplatné a uskutočňovalo sa 
na základe slobodnej vôle pacienta a 
nezahŕňalo inú platbu ako kompenzáciu; a
- obstarávanie tkanív a buniek sa 
uskutočňovalo na neziskovom základe.
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Or. en

(ex PDN 20 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Nesmie sa pripustiť, aby rýchly vývoj v biotechnológiách a biomedicíne ohrozoval ochranu 
základných práv. Tieto práva, z ktorých je jedným  z najvýznamnejších právo na integritu 
osobnosti, sú stanovené v Dohovore z Ovieda a v Charte základných práv. Tieto normy sa 
môžu dodržať len vtedy, ak sa budú pozorne dodržiavať v každom štádiu povoľovacieho 
postupu. EMEA by preto mala podliehať tejto povinnosti. Členské štáty majú navyše 
povinnosť zaručiť bezplatné darcovstvo a obstarávanie na neziskovej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ČLÁNOK 3A (nový)

Článok 3a
Zákaz komercializácie ľudského tela

Ak liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch obsahuje ľudské 
tkanivá alebo bunky, každé štádium 
povoľovacieho postupu sa uskutočňuje v 
súlade so zásadou nekomercializácie 
ľudského tela alebo častí ako takých. 
Členské štáty v súlade s týmto cieľom 
zabezpečia, aby:
- darcovstvo ľudských buniek a tkanív bolo 
dobrovoľné a bezplatné a uskutočňovalo sa 
na základe slobodnej vôle pacienta a 
nezahŕňalo inú platbu ako kompenzáciu; a
- obstarávanie tkanív a buniek sa 
uskutočňovalo na neziskovom základe.

Or. en

(ex PDN 20 z PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Nesmie sa pripustiť, aby rýchly vývoj v biotechnológiách a biomedicíne ohrozoval ochranu 
základných práv. Tieto práva, z ktorých je jedným  z najvýznamnejších právo na integritu 
osobnosti, sú stanovené v Dohovore z Ovieda a v Charte základných práv. Tieto normy sa 
môžu dodržať len vtedy, ak sa budú pozorne dodržiavať v každom štádiu povoľovacieho 
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postupu. EMEA by preto mala podliehať tejto povinnosti. Členské štáty majú navyše 
povinnosť zaručiť bezplatné darcovstvo a obstarávanie na neziskovej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ČLÁNOK 3B (nový)

Článok 3b
Zákaz výrobkov modifikujúcich ľudskú 

zárodočnú líniu 
Povolenia sa neudelia výrobkom 
modifikujúcim genetickú identitu ľudskej 
zárodočnej línie okrem tých, ktoré sú 
určené na liečbu rakoviny gonád.

Or. en

(ex PDN 65 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Ako je stanovené v článkoch 1 a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa ohrozuje, ak sa 
pozmeňujú dedičné informácie genetickej identity. Výrobky, ktoré riadne nepodliehajú 
povinnosti klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa 
smernice 98/44/ES, by podľa tohto nariadenia nemali byť povolené. Výrobky, ktoré sú určené 
na liečbu rakoviny gonád by však mali dostať európske povolenie na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ČLÁNOK 3B (nový)

Článok 3b
Zákaz výrobkov modifikujúcich ľudskú 

zárodočnú líniu 
Povolenia sa neudelia výrobkom 
modifikujúcim genetickú identitu ľudskej 
zárodočnej línie okrem tých, ktoré sú 
určené na liečbu rakoviny gonád.

Or. en
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(ex PDN 65 z AM FDR 620607)

Odôvodnenie

Ako je stanovené v článkoch 1 a 13 Dohovoru z Ovieda, ľudská dôstojnosť sa ohrozuje, ak sa 
pozmeňujú dedičné informácie genetickej identity. Výrobky, ktoré riadne nepodliehajú 
povinnosti klinických pokusov podľa smernice 2001/20/ES a ani nie sú patentovateľné podľa 
smernice 98/44/ES, by podľa tohto nariadenia nemali byť povolené. Výrobky, ktoré sú určené 
na liečbu rakoviny gonád by však mali dostať európske povolenie na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ČLÁNOK 3C (nový)

Článok 3c
Zákaz produktov pochádzajúcich z 

hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér 
Povolenie sa neudelí produktom 
pochádzajúcim z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo produktov, 
ktoré obsahujú tkanivá alebo bunky 
pochádzajúce alebo získané z hybridov 
ľudí a živočíchov alebo chimér.
Toto ustanovenie nebráni transplantácii 
somatických živočíšnych buniek alebo 
tkanív do ľudského tela na terapeutické 
účely, pokiaľ transplantácia nezasahuje do 
zárodočnej línie.  

Or. en

(ex am 22 of PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Musí sa rešpektovať fyzická a mentálna integrita človeka a ľudská dôstojnosť tak, ako to 
zdôrazňuje Charta základných práv EÚ. Tvorba hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér je 
porušením práva na integritu osobnosti a porušovaním ľudskej dôstojnosti. Smernica 
98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov navyše zdôrazňuje, že produkcia 
chimér zo zárodočných buniek je nepatentovateľná. Preto by sa podľa tohto nariadenia 
nemalo udeľovať povolenie produktom obsahujúcim takéto tkanivá či bunky alebo produktom 
z nich pochádzajúcim. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ČLÁNOK 3C (nový)

Článok 3c
Zákaz produktov pochádzajúcich z 

hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér 
Povolenie sa neudelí produktom 
pochádzajúcim z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo produktov, 
ktoré obsahujú tkanivá alebo bunky 
pochádzajúce alebo získané z hybridov 
ľudí a živočíchov alebo chimér.
Toto ustanovenie nebráni transplantácii 
somatických živočíšnych buniek alebo 
tkanív do ľudského tela na terapeutické 
účely, pokiaľ transplantácia nezasahuje do 
zárodočnej línie.  

Or. en

(ex am 22 of PR FdR 617323)

Odôvodnenie

Musí sa rešpektovať fyzická a mentálna integrita človeka a ľudská dôstojnosť tak, ako to 
zdôrazňuje Charta základných práv EÚ. Tvorba hybridov ľudí a živočíchov alebo chimér je 
porušením práva na integritu osobnosti a porušovaním ľudskej dôstojnosti. Smernica 
98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov navyše zdôrazňuje, že produkcia 
chimér zo zárodočných buniek je  nepatentovateľná. Preto by sa podľa tohto nariadenia 
nemalo udeľovať povolenie produktom obsahujúcim takéto tkanivá alebo bunky alebo 
produktom z nich pochádzajúcim. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ČLÁNOK 4 ODSEK 1

1. Pravidlá ustanovené v článku 6 ods. 7, 
článku 9 ods. 4 a 6 smernice 2001/20/ES, 
pokiaľ ide o lieky určené na použitie pri 
génovej terapii a terapii somatických buniek, 
platia analogicky pre výrobky pripravené 
metódou tkanivového inžinierstva.

1. Pravidlá ustanovené v článku 6 ods. 7, 
článku 9 ods. 4 a 6 smernice 2001/20/ES, 
pokiaľ ide o lieky určené na použitie pri
génovej terapii a terapii somatických buniek, 
neplatia analogicky pre výrobky pripravené 
metódou tkanivového inžinierstva.
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Or. en

Odôvodnenie

An extended review period of 180 days (as required by the Clinical Trials Directive) for gene 
therapy and somatic cell therapy medicinal products should not apply to tissue-engineered 
product (TEP). Some of the products concerned undergo much simpler and more expeditious 
procedures under the current Medical Devices Directive, that are fully adequate. In addition, 
the current (functioning) legislation in the US suggests that 30 days are sufficient for such 
products and there is no indication that such a time frame is inadequate. It is therefore 
suggested to submit TEPs to the same regime as exists for medicines used in humans.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ČLÁNOK 4 ODSEK 3

3. Komisia vypracuje podrobné usmernenia 
pre správnu klinickú prax vzťahujúce sa na 
lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch.

3. Komisia vypracuje podrobné usmernenia 
pre schvaľovacie konania vo veci 
klinických testov a správnu klinickú prax 
vzťahujúce sa na lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch a 
konkrétne na výrobky pripravené metódou 
tkanivového inžinierstva.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa uznáva skutočnosť, že najmä v prípade výrobkov pripravených metódou 
tkanivového inžinierstva, pre ktoré v súčasnosti neexistujú právne predpisy, a teda ani 
usmernenia, tieto musia byť vypracované nielen s prihliadnutím na správnu klinickú prax, ale 
zároveň sa musia uviesť do súvisu so schvaľovaním klinických testov.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
ČLÁNOK 4 ODSEK 3A (nový)

3a. Pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v 
odsekoch 2 a 3 tohto článku, každý návrh 
Komisie vrátane pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov sa predloží na 
stanovisko Výboru pre pokrokové liečebné 
postupy. Každé stanovisko sa pri najbližšej 
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príležitosti uverejní.

Or. fr(ex am 66 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Potreba prispôsobenia znenia vedeckému vývoju bez toho, aby sa systematicky dostávali do 
Parlamentu, nesmie viesť k prehliadaniu záujmov pacientov. S pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom upravujúcim klinické testy a výrobu liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ako sa stanovuje v tomto návrhu nariadenia, sa dá počítať len vtedy, ak 
sa dosiahne dokonalá transparentnosť.   Nariadenie by preto malo veľmi jasne stanovovať, že 
Komisia musí odôvodniť všetky úpravy a proces rozhodovania a že Výbor pre pokrokové 
liečebné postupy by mal byť do toho zapojený systematicky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
ČLÁNOK 5

Komisia uverejní podrobné usmernenia v 
súlade so zásadami správnej výrobnej praxe 
a vzťahujúce sa na lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch.

Komisia prijme v súlade s postupom 
stanoveným v článku 26 ods. 2 opatrenia, 
ktorých súčasťou sú zásady a usmernenia 
pre správnu výrobnú prax vzťahujúce sa 
na výrobky pripravené metódou 
tkanivového inžinierstva. Pri vypracúvaní 
takýchto zásad a usmernení Komisia 
konzultuje so zástupcami regulovaného 
priemyslu a ďalšími odborníkmi a prípadne 
zohľadní zásady systémov kvality, ktoré sa 
uplatňujú v rámci smerníc 90/385/EHS a 
93/42/EHS a príslušných európskych a 
medzinárodných noriem a predpisov, ktoré 
sa uplatňujú v rámci týchto smerníc.           

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné zásady správnej výrobnej praxe stanovené smernicou 2003/94/ES nemusia byť 
celkom vhodné pokiaľ ide o lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch. 
Vhodná by bola nová smernica o správnej výrobnej praxi, najmä s dôrazom na lieky určené 
na použitie pri pokrokových liečebných postupoch. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
ČLÁNOK 5

Komisia uverejní podrobné usmernenia v 
súlade so zásadami správnej výrobnej praxe 
a vzťahujúce sa na lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch.

Komisia vypracuje usmernenia v súlade so 
zásadami správnej výrobnej praxe a 
vzťahujúce sa na lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ktoré  
sa čo najskôr zverejnia na webovej stránke 
Agentúry.

Or. fr

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa usmernenia zverejnili na webovej stránke Agentúry a šírili 
prostredníctvom nej.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
ČLÁNOK 6 ODSEK 3A (nový)

3a. Výrobok pripravený metódou 
tkanivového inžinierstva, ktorý spĺňa 
definíciu zdravotníckej pomôcky uvedenú v 
článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 
90/385/EHS alebo v článku 1 ods. 2 písm. 
a) smernice 93/42/EHS a ktorého 
primárnym spôsobom pôsobenia nie je 
farmakologický, imunologický alebo 
metabolický účinok, sa považuje za 
zdravotnícku pomôcku, ktorá podlieha 
regulácii v súlade so smernicou 90/385/ES, 
prípadne smernicou 93/42/EHS odhliadnuc 
od akéhokoľvek ďalšieho ustanovenia 
týchto smerníc.      

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky, ktoré primárne pôsobia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, sa budú právne upravovať 
ako pomôcky, zatiaľ čo výrobky, ktoré pôsobia farmakologickým, imunologickým alebo 
metabolickým spôsobom, sa budú upravovať ako lieky. V súvislosti s ľudskými tkanivami a 
bunkami sa takisto budú uplatňovať normy kvality a bezpečnosti stanovené smernicou 
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2004/23/ES. Výrobky pripravené metódou tkanivového inžinierstva, ktorých primárnym 
spôsobom pôsobenia nie je farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, by sa 
preto mali upravovať ako pomôcky, a nie ako lieky.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
ČLÁNOK 7

Osobitné požiadavky pre výrobky 
pripravené metódou tkanivového 

inžinierstva

Osobitné požiadavky pre lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 

postupoch obsahujúce pomôcky  
Okrem požiadaviek ustanovených v článku 6 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004 žiadosti 
o povolenie výrobku pripraveného metódou 
tkanivového inžinierstva obsahujú opis 
fyzikálnych vlastností a účinnosti výrobku a 
opis metód prípravy výrobku v súlade 
s prílohou I k smernici 2001/83/ES.

Okrem požiadaviek ustanovených v článku 6 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004 žiadosti 
o povolenie lieku určeného na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch 
obsahujúceho zdravotnícku pomôcku, 
biomateriály, podporné zariadenia alebo 
matrice obsahujú opis fyzikálnych vlastností 
a účinnosti výrobku a opis metód prípravy 
výrobku v súlade s prílohou I k smernici 
2001/83/ES alebo príslušnými právnymi 
požiadavkami.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha I smernice 2001/83/ES (ktorou sa upravujú farmaceutiká) neobsahuje žiadne 
požiadavky na zdravotnícke pomôcky, a preto by sa v prípade potreby mali uplatňovať iné 
právne požiadavky s cieľom zahrnúť popis fyzikálnych vlastností a účinnosť zdravotníckej 
pomôcky.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
ČLÁNOK 8 ODSEK 1A (nový)

Každý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
Komisie sa predloží na stanovisko Výboru 
pre pokrokové liečebné postupy. Každé 
stanovisko sa pri najbližšej príležitosti 
uverejní.
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Or. fr

(ex am 68 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Potreba prispôsobenia znenia vedeckému a technickému vývoju bez toho, aby sa systematicky 
dostávali do Parlamentu, nesmie viesť k prehliadaniu záujmov pacientov. S pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom upravujúcim klinické testy a výrobu výrobkov tkanivového inžinierstva, 
ako sa stanovuje v tomto návrhu nariadenia, sa dá počítať len vtedy, ak sa dosiahne dokonalá 
transparentnosť. Nariadenie by preto malo veľmi jasne stanovovať, že Komisia musí 
odôvodniť všetky úpravy a proces rozhodovania a že Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
by mal byť do toho zapojený systematicky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
ČLÁNOK 9 ODSEK 3

3. Informácie, ktoré poskytne Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy podľa odseku 
1, sa odošlú čo najrýchlejšie predsedovi 
Výboru pre humánne lieky tak, aby sa 
mohol dodržať termín ustanovený v článku 
6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 726/2004.

3. Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
pripraví návrh vedeckého stanoviska, ktorý   
sa odovzdá Výboru pre humánne lieky, 
ktorému bude slúžiť ako základ pri 
zvažovaní svojho stanoviska.   

Or. en

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mal byť orgánom pozostávajúcim z odborníkov 
schopných poskytnúť vedeckú odbornosť, ktorá bude slúžiť ako  základ na konečné 
rozhodnutie Výboru pre humánne lieky, a preto by sa úroveň jeho zodpovednosti mala zvýšiť. 
Na zabezpečenie primeranej úrovne odbornosti by bolo dôležité, aby medzi členmi boli aj  
odborníci, ktorí majú skúsenosti v hodnotení zdravotníckych pomôcok, pretože mnohé 
z výrobkov, ktorých sa to týka, majú aj vlastnosti zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
ČLÁNOK 9 ODSEK 3

3. Informácie, ktoré poskytne Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy podľa odseku 1, 
sa odošlú čo najrýchlejšie predsedovi 

3. Informácie, ktoré poskytne Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy podľa odseku 1, 
sa odošlú čo najrýchlejšie predsedovi 
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Výboru pre humánne lieky tak, aby sa mohol 
dodržať termín ustanovený v článku 6 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 726/2004.

Výboru pre humánne lieky tak, aby sa mohol 
dodržať termín ustanovený v článku 6 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 726/2004. V prípade 
nesúhlasu s odporučením Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy žiadateľ môže 
do 15 dní od prijatia odporučenia predložiť  
písomné pripomienky Výboru pre humánne 
lieky. Žiadateľa vypočuje Výbor pre 
humánne lieky ešte pred vydaním svojho 
stanoviska, ak žiadateľ o to požiada vo 
svojich písomných pripomienkach. 

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na článok 9 ods. 2 nariadenia (ES) 726/2004, ktorým sa žiadateľovi umožňuje 
požiadať o prehodnotenie stanoviska Výboru pre humánne lieky zaslaním písomného 
oznámenia agentúre, žiadateľ, ktorý dostane stanovisko z Výboru pre pokrokové liečebné 
postupy takisto bude mať možnosť odvolať sa, aby sa v rámci agentúry zachovala dôslednosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
ČLÁNOK 9 ODSEK 4A (nový)

4a. V prípade žiadosti týkajúcej sa výrobku 
pripraveného metódou tkanivového 
inžinierstva Výbor pre humánne lieky vydá 
stanovisko v lehote 150 dní, ktorá je 
stanovená v článku 14 ods. 9 nariadenia 
(ES) č. 726/2004.  Výbor prijme náležité 
ustanovenia na preskúmanie pozmenených 
povolení na uvedenie výrobku na trh pre 
výrobky pripravené metódou tkanivového 
inžinierstva  vsúlade s postupom uvedeným 
v článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
726/2004, s prípadným zohľadnením 
rozdielov medzi takýmito výrobkami a 
inými liekmi, ktorými možno zdôvodniť 
zjednodušené alebo zrýchlené konanie.  

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na rýchly vývoj výrobkov pripravených metódou tkanivového inžinierstva a na ich 
obmedzenú životnosť sa týmto PDN zabezpečuje zrýchlené prehodnotenie začiatočných 
žiadostí o povolenie na uvedenie na trh (150 dní na prehodnotenie Výborom pre humánne 
lieky namiesto 210 dní, ktoré sa predpokladajú pri bežných liekoch) a vyzýva výbor, aby 
vypracoval smernicu o rozdieloch, v ktorej sa zohľadnia osobitné charakteristické vlastnosti 
výrobkov pripravených metódou tkanivového inžinierstva.      

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
ČLÁNOK 10 ODSEK 1A (nový)

1a. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh 
lieku určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch musí zahŕňať dôkaz 
súladu so základnými požiadavkami 
uvedeným iv článku 6.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícka pomôcka, ktorá tvorí súčasť kombinovaného lieku určeného na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, musí spĺňať príslušné základné požiadavky, ktoré sa 
týkajú pomôcok.  Dôkaz súladu s týmito požiadavkami by sa mal priložiť k žiadosti o 
povolenie na uvedenie na trh. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna 
implantovateľná zdravotnícka pomôcka, 
ktorá je súčasťou kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch už bola hodnotená
notifikovaným orgánom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS, agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení 
príslušného lieku.

2. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh 
kombinovaného lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
môže obsahovať výsledky hodnotenia 
zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej 
implantovateľnej zdravotníckej pomôcky 
notifikovaným orgánom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS. Agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení 
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príslušného lieku.

Ak žiadosť nezahŕňa výsledok uvedeného, 
agentúra si vyžiada stanovisko o súlade 
pomôcky s prílohou I smernice 93/42/EHS 
alebo smernice 90/385/EHS od 
notifikovaného orgánu určeného v 
súvislosti so žiadateľom.      

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné poznatky agentúry o liekoch a notifikovaných orgánov o zdravotníckych pomôckach 
sa náležite využijú, pričom sa zamedzí nadpočetnosti pracovníkov a (alebo) prekrývaniu.  
Jasnou definíciou úloh a povinností sa takisto obmedzí akékoľvek zbytočné oneskorenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna 
implantovateľná zdravotnícka pomôcka, 
ktorá je súčasťou kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch už bola hodnotená
notifikovaným orgánom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS, agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení 
príslušného lieku.

2. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh 
kombinovaného lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
môže obsahovať výsledky hodnotenia 
zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej 
implantovateľnej zdravotníckej pomôcky, 
ak sú dostupné, notifikovaným orgánom v 
súlade so smernicou 93/42/EHS alebo 
smernicou 90/385/EHS. Agentúra zohľadní 
výsledky tohto hodnotenia vo svojom 
hodnotení príslušného lieku. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že žiadateľ má možnosť nechať si zhodnotiť a osvedčiť zdravotnícku 
pomôcku zabudovanú v kombinovanom lieku na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch u notifikovaného orgánu, v súlade s právnymi predpismi o zdravotníckych 
pomôckach. V takom prípade by agentúra mala zohľadniť tieto hodnotenia pri konečnom 
hodnotení kombinovaného výrobku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna 
implantovateľná zdravotnícka pomôcka, 
ktorá je súčasťou kombinovaného lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch už bola hodnotená
notifikovaným orgánom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS, agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení 
príslušného lieku.

2. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh 
kombinovaného lieku určeného na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
môže obsahovať výsledky hodnotenia 
zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej 
implantovateľnej zdravotníckej pomôcky 
notifikovaným orgánom určeným v 
súvislosti so žiadateľom v súlade so 
smernicou 93/42/EHS alebo smernicou 
90/385/EHS.  Agentúra zohľadní výsledky 
tohto hodnotenia vo svojom hodnotení 
príslušného lieku.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že žiadateľ si môže nechať zhodnotiť a osvedčiť zdravotnícku pomôcku 
zabudovanú v kombinovanom lieku na použitie pri pokrokových liečebných postupoch u 
notifikovaného orgánu určeného v súvislosti so žiadateľom s cieľom zabezpečiť pružnejší 
postup hodnotenia daného lieku.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
ČLÁNOK 14 ODSEK 2

2. Príbalový leták odráža výsledky 
konzultácií s cieľovými skupinami 
pacientov, aby sa zabezpečilo, že bude 
zrozumiteľný, jasný a ľahko použiteľný.

2. Ak lieky pacientom podávajú výlučne 
praktickí lekári, súhrnné informácie o 
výrobku môžu v súlade s článkom 11 
smernice 2001/83/ES byť vo forme 
príbalového letáku.

Or. en

(ex am 74 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Keďže prevažná väčšina liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch 
sa nedostane k pacientom, ale budú ich podávať priamo praktickí lekári, pacientom sa musia 
poskytnúť  informácie o liečbe ešte pred tým, ako sa odoberie prvotný materiál , najmä ak ide 
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o autológne odbery. Preto sa musí zaviesť možnosť použiť súhrn vlastností výrobku ako 
príbalový leták. Pretože sa balenie nedostane do rúk pacientom, nutnosť konzultácií s 
cieľovými skupinami pacientov sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
ČLÁNOK 15 NÁZOV

Riadenie rizík po udelení povolenia Sledovanie účinnosti a nepriaznivých 
reakcií a riadenie rizík po udelení povolenia  

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN nadväzuje na PDN  27 (článok 15, ods. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
ČLÁNOK 17 ODSEK 2

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa uplatňuje 90 % zľava na 
poplatok splatný agentúre za každú 
informáciu uvedenú v odseku 1 a v článku 
57 písm. 1), n) nariadenia (ES) č. 726/2004 
vzhľadom na lieky určené pre pokrokové 
liečebné postupy.

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa uplatňuje 90 % zľava pre 
malé a stredné podniky a inovatívne 
podniky podľa kritérií stanovených v 
rámcovom dokumente pre výskum, rozvoj a 
inováciu zameranom na štátnu pomoc z 22. 
novembra 2006 a 65 % pre ostatných 
žiadateľov na poplatok splatný agentúre za 
každú informáciu uvedenú v odseku 1 a v 
článku 57 písm. 1), n) nariadenia (ES) č. 
726/2004 vzhľadom na lieky určené pre 
pokrokové liečebné postupy.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie slúži na povzbudenie a podporu rozvoja liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných metódach podnikmi, ktorých špecifickosť sa musí uznať.  Výnimka 
bude zameraná na podporu podnikov, ktoré nespĺňajú kritériá odporúčania Komisie 
2003/361/ES a nezaraďujú sa medzi  malé a stredné podniky, ale takisto potrebujú podporu, 
najmä preto, že prevyšujú výšku maximálneho ročného obratu vzhľadom na vysoké investície 
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v oblasti výskumu a rozvoja.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
ČLÁNOK 19A (nový)

Článok 19a
Stimuly pre malé a stredné 
biotechnologické podniky

1. Výrobcovia liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, 
ktorí zamestnávajú maximálne 500 osôb a 
ich obrat nepresahuje 100 miliónov EUR 
alebo ročná súvaha neprekračuje 70 
miliónov EUR, sú oprávnení dostať stimuly 
poskytované malým a stredným podnikom v 
súlade s odporúčaním Komisie 
2003/361/ES. 

2. To isté platí pre podniky, v ktorých majú 
iné podniky podiel vo výške do 50 % , ak 
tieto podniky investujú viac ako 15 % 
svojho ročného obratu do výskumných a 
vývojových činností. 

Or. en

(ex am 83 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Pre mnohé nové biotechnologické podniky je splnenie kritérií pre MSP veľmi ťažké. Jedným z 
dôvodov je, že získavaním alebo predajom patentu či základnej technológie môže vzniknúť 
jednorazovo veľký obrat, ktorý prevyšuje aktuálne obmedzenia. Ďalším dôvodom je, že mnohé 
podniky nespĺňajú aktuálne kritériá nezávislosti (podiel nižší ako 25%), pretože vytvárajú 
združenia s inými podnikmi. Spomínané problémy sú s najväčšou pravdepodobnosťou pre 
biotechnologické podniky najvýznamnejšie. Tieto podniky by však napriek tomu mali požívať 
priaznivejšie finančné podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
ČLÁNOK 19B (nový)
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Článok 19b
Zníženie poplatku za povolenie na uvedenie 

na trh
1. Poplatok za povolenie na uvedenie na trh 
sa zníži o 50 %, ak žiadateľ môže dokázať, 
že daný liek určený na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch je 
verejným záujmom Spoločenstva alebo ak
je očakávaná návratnosť investície z 
uvedenia takéhoto produktu na trh nízka.
2. Prvý odsek sa vzťahuje aj na poplatky za 
aktivity po udelení povolenia, ktoré 
agentúra vykonáva v prvom roku po 
udelení povolenia na uvedenie na trh pre 
lieky. 
3. V prípade malých a stredných podnikov 
alebo podnikov, ktoré zamestnávajú menej 
ako 500 osôb a ich obrat nepresahuje 100 
miliónov EUR alebo ročná súvaha 
neprekračuje 70 miliónov EUR, sa prvý 
odsek vzťahuje aj na poplatky za aktivity 
agentúry po udelení povolenia bez 
časového obmedzenia.
4. V prípade podniku, v ktorom majú iné 
podniky podiel do výšky 50 % a ktoré 
investujú viac ako 15 % svojho ročného 
obratu do výskumných a vývojových aktivít, 
sa prvý odsek vzťahuje aj na poplatky za 
aktivity agentúry po udelení povolenia bez 
časového obmedzenia.

Or. en

(ex am 84 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Zníženie poplatku za povolenie na uvedenie na trh je nevyhnutné v prípadoch, ak lieky na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch slúžia verejnému záujmu Spoločenstva ako  
lieky určené na ojedinelé ochorenia alebo ak žiadateľom sú MSP. Pre tieto lieky a podniky 
predstavuje centralizovaný postup obrovskú administratívnu prekážku, ktorá by sa mala 
zmierniť znížením poplatkov. Vyhradené zníženia nákladov sú tiež nevyhnutné v prípade 
liekov na autológne použitie a liekov na zamýšľané použitie, pretože tieto produkty je možné 
uviesť na trh len v obmedzenom rozsahu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
ČLÁNOK 19A (nový)

Článok 19a
Technická podpora

Členské štáty poskytnú žiadateľom a 
držiteľom povolenia na uvedenie na trh 
osobitnú technickú podporu so zreteľom  
na uplatňovanie tohto nariadenia. Táto 
podpora sa poskytne prostredníctvom 
príslušných vnútroštátnych orgánov a 
zameria sa predovšetkým na:
– podporu podnikom, ktoré nespĺňajú 
kritériá odporúčania Komisie 2003/361/ES 
a nezaraďujú sa medzi  malé a stredné 
podniky, ale rovnako potrebujú podporu, 
napr. ak sa nepovažujú za malé a stredné 
podniky, pretože nespĺňajú kritérium 
nezávislosti alebo prevyšujú maximálny 
ročný obrat z dôvodu vysokých investícií do 
výskumu a vývoja a
– podporu jednotlivým nemocniciam alebo 
iným malým inštitúciám, napr. oddeleniam 
univerzít, ktoré nespĺňajú podmienky 
článku 3 ods. 7 smernice 2001/83/ES. 
Podpora sa poskytne za podmienky, že sa 
lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch pripravia a použijú 
pod technickým dohľadom lekára 
špecialistu a v súlade s lekárskym 
predpisom individuálnemu pacientovi.

Or. en

(ex am 82 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Výnimky zo smernice by mali byť čo najviac obmedzené, aby sa výhody nových liekov rýchlo 
sprístupnili všetkým pacientom v Európe. Zvláštna podpora by sa však mala venovať 
skupinám potenciálnych žiadateľov so zreteľom na osobitosti tohto vysoko inovatívneho 
odvetvia. To možno lepšie dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
ČLÁNOK 21 ODSEK 1 PÍSMENO CA) (nové)

ca) štyria členovia vymenovaní Komisiou 
na základe verejnej výzvy na vyjadrenie
záujmu, ktorí majú skúsenosti so 
zdravotníckymi pomôckami, ktoré obsahujú 
produkty tkanivového inžinierstva, sú z 
nich zložené alebo sa používajú v spojení s 
nimi.

Or. en

(ex am 88 of AM FdR 620607 modified)

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by sa mal skladať z odborníkov schopných poskytnúť 
vedecké odborné znalosti, ktoré budú základom konečného rozhodnutia Výboru pre humánne 
lieky. Jeho právomoci by sa preto mali rozšíriť. Na zabezpečenie primeranej úrovne 
odbornosti bude dôležité zahrnúť ako členov odborníkov, ktorí majú skúsenosti s hodnotením 
zdravotníckych pomôcok, lebo veľa produktov má mnohé vlastnosti spoločné so 
zdravotníckymi pomôckami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
ČLÁNOK 21 ODSEK 1 PÍSMENO CA) (nové)

ca) jeden člen pracovnej skupiny agentúry 
pre farmaceutický dohľad.

Or. fr

(ex am 89 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že Výbor pre pokrokové liečebné postupy bude venovať osobitnú 
pozornosť zváženiu nežiaducich účinkov vyplývajúcich z charakteru liekov na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by mal byť členom výboru aj zástupca pracovnej skupiny 
EMEA pre farmaceutický dohľad.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
ČLÁNOK 21 ODSEK 2

2. Všetci členovia Výboru pre pokrokové 
liečebné postupy sú vybraní na základe 
svojej vedeckej kvalifikácie alebo skúseností 
z hľadiska liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch. Na 
účely písm. b) odseku 1 členské štáty 
spolupracujú pod koordináciou výkonného 
riaditeľa agentúry, aby zabezpečili, že 
konečné zloženie Výboru pre pokrokové 
liečebné postupy riadne a vyvážene pokrýva 
vedecké oblasti týkajúce sa pokrokových 
liečebných postupov, vrátane 
zdravotníckych pomôcok, tkanivového 
inžinierstva, génovej terapie, bunkovej 
terapie, biotechnológie, dohľadu nad 
liečivami, riadenia rizík a etiky.

2. Všetci členovia a náhradníci Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy sú vybraní na 
základe svojej vedeckej kvalifikácie alebo 
skúseností z hľadiska liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch. Na účely písm. b) odseku 1 
členské štáty spolupracujú pod koordináciou 
výkonného riaditeľa agentúry, aby 
zabezpečili, že konečné zloženie Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy riadne a 
vyvážene pokrýva vedecké oblasti týkajúce 
sa pokrokových liečebných postupov, 
vrátane zdravotníckych pomôcok, 
tkanivového inžinierstva, génovej terapie, 
bunkovej terapie, biotechnológie, dohľadu 
nad liečivami, riadenia rizík a etiky. 

Aspoň dvaja členovia a dvaja náhradníci 
Výboru pre pokrokové liečebné postupy 
majú vedecké odborné znalosti v oblasti 
zdravotníckych pomôcok.

Or. en

Odôvodnenie

Náhradníci Výboru pre pokrokové liečebné postupy uvedení v odseku 1 musia spĺňať rovnaké 
kritériá vedeckej kvalifikácie alebo praxe v oblasti liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch ako jeho členovia. Na zabezpečenie primeranej úrovne 
odbornosti by bolo dôležité, aby medzi členmi boli aj  odborníci, ktorí majú skúsenosti 
v hodnotení zdravotníckych pomôcok, pretože mnohé z výrobkov, ktorých sa to týka, majú aj 
vlastnosti zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
ČLÁNOK 21 ODSEK 5

5. Agentúra zverejní mená a vedecké 
kvalifikácie členov.

5. Mená a vedecké kvalifikácie členov sa čo 
najskôr uverejnia na internetovej stránke 
agentúry.
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Or. fr

(ex am 92 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Zdá sa potrebné, aby sa informácie o členoch výboru zverejnili a rozširovali prostredníctvom 
internetovej stránky agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
ČLÁNOK 22

1. Členovia výboru pre pokrokové liečebné 
postupy a jeho odborníci sa zaväzujú, že 
budú konať nezávisle a vo verejnom 
záujme. Nemajú žiadne finančné alebo iné 
záujmy vo farmaceutickom odvetví, odvetví 
zdravotníckych pomôcok alebo 
biotechnológií, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť.

Okrem požiadaviek uvedených v článku 63 
nariadenia (ES) č. 726/2004 platí, že 
členovia a náhradníci Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy nemajú žiadne 
finančné alebo iné záujmy v odvetví 
biotechnológií ani v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť. Všetky nepriame záujmy, ktoré 
by sa mohli týkať týchto odvetví, sa uvedú v 
registri podľa článku 63 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 726/2004.

2. Všetky nepriame záujmy, ktoré by sa 
mohli týkať farmaceutického odvetvia, 
odvetvia zdravotníckych pomôcok alebo 
biotechnológií, sa uvedú v registri podľa 
článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
726/2004.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že pre nový Výbor pre pokrokové liečebné postupy platí rovnaký stupeň 
transparentnosti ako pre súčasné výbory EMEA (v súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 
726/2004). Rovnako by sa malo objasniť, že záujmy v odvetví biotechnológií a v odvetví 
zdravotníckych pomôcok sú zakázané.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
ČLÁNOK 23 PÍSMENO A)

a) poskytovať Výboru pre humánne lieky 
všetky informácie, ktoré vzniknú pri vývoji 
lieku určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch a poskytovať 
poradenstvo pri vypracúvaní stanoviska 
k jeho kvalite, bezpečnosti a účinnosti;

a) formulovať návrh stanoviska o kvalite, 
bezpečnosti a účinnosti lieku určeného 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktorý sa predloží Výboru pre 
humánne lieky;

Or. en

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mal byť orgánom pozostávajúcim z odborníkov 
schopných poskytnúť vedeckú odbornosť, ktorá bude slúžiť ako základ na konečné 
rozhodnutie Výboru pre humánne lieky, a preto by sa úroveň jeho zodpovednosti mala zvýšiť. 
Na zabezpečenie primeranej úrovne odbornosti by bolo dôležité, aby medzi členmi boli aj  
odborníci, ktorí majú skúsenosti v hodnotení zdravotníckych pomôcok, pretože mnohé 
z výrobkov, ktorých sa to týka, majú aj vlastnosti zdravotníckych pomôcok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
ČLÁNOK 24 ODSEK 1A (nový)

Každý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
Komisie sa predloží na stanovisko Výboru 
pre pokrokové liečebné postupy. Každé 
stanovisko sa čo najskôr uverejní.

Or. fr

(ex am 96 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Potreba prispôsobiť znenie textov vedeckému a technickému vývoju bez toho, aby sa 
systematicky dostávali do Parlamentu, nesmie viesť k prehliadaniu záujmov pacientov. S 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom upravujúcim klinické testy a výrobu liekov určených 
na použitie pri pokrokových liečebných postupoch, ako sa stanovuje v tomto návrhu 
nariadenia, sa dá počítať len vtedy, ak sa dosiahne úplná transparentnosť.   Nariadenie by 
preto malo veľmi jasne stanovovať, že Komisia musí odôvodniť všetky úpravy a proces 
rozhodovania a že Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mal byť do toho systematicky 
zapojený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
ČLÁNOK 25 ODSEK 1A (nový)

V tejto správe Komisia zhodnotí aj vplyv 
technického pokroku na uplatňovanie tohto 
nariadenia. V prípade potreby predloží 
legislatívny návrh na prehodnotenie jeho 
rozsahu pôsobnosti s cieľom začleniť nové 
liečebné postupy, ktoré nepatria medzi 
génové liečebné postupy, bunkové liečebné 
postupy ani liečebné postupy v oblasti 
tkanivového inžinierstva.

Or. en

(ex am 98 of AM FdR 620607 modified)

Odôvodnenie

Vedecký pokrok môže umožniť zavedenie ďalších nových liečebných postupov, ktoré nie sú 
génovými liečebnými postupmi, bunkovými liečebnými postupmi ani liečebnými postupmi 
v oblasti tkanivového inžinierstva. Je v záujme pacientov, aby ich v budúcnosti bolo možné 
zahrnúť s cieľom umožniť povolenie výsledných výrobkov na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
ČLÁNOK 25 ODSEK 1A (nový)

V tejto správe Komisia zhodnotí aj vplyv 
technického pokroku na uplatňovanie tohto 
nariadenia. V prípade potreby predloží 
legislatívny návrh na začlenenie nových 
liečebných postupov, ktoré nepatria medzi 
génové liečebné postupy, bunkové liečebné 
postupy ani liečebné postupy v oblasti 
tkanivového inžinierstva.

Or. en
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(ex am 98 of AM FdR 620607 modified)

Odôvodnenie

Vedecký pokrok môže umožniť zavedenie ďalších nových liečebných postupov, ktoré nie sú 
génovými liečebnými postupmi, bunkovými liečebnými postupmi ani liečebnými postupmi 
v oblasti tkanivového inžinierstva. Je v záujme pacientov, aby ich v budúcnosti bolo možné 
zahrnúť s cieľom umožniť povolenie výsledných výrobkov na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alojz Peterle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
ČLÁNOK 27 BOD 2

Príloha bod 1a (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*].

1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*] okrem výrobkov:
— ktoré modifikujú genetickú identitu 
zárodočnej línie ľudských bytostí;

— ktoré pochádzajú z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo obsahujú 
tkanivá alebo bunky pochádzajúce alebo 
získané z hybridov ľudí a živočíchov alebo 
chimér.
Toto ustanovenie by sa nemalo týkať 
transplantácie somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie (napr. 
xenotransplantácia).

Or. en

Odôvodnenie

Products modifying the human germ line genetic identity which are neither properly subject 
to clinical trials under Directive 2001/20/EC nor legally patentable under Directive 98/44/EC 
should not be eligible for authorisation granted by the Community. Moreover, Directive 
98/44/EC stresses that the production of chimeras from germ cells is excluded from 
patentability. Therefore, no Community authorisation should be granted to products 
containing or derived from such tissues and cells. By excluding them from the Annex of the 
Regulation 726/2004, we exclude a possibility for these products to obtain a European 
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marketing authorisation. Only a national marketing authorisation may be issued for these 
products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
ČLÁNOK 27 BOD 2

Príloha bod 1 a (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

1a. Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ako sú 
definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*].

1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*] okrem výrobkov:
— ktoré modifikujú genetickú identitu 
zárodočnej línie ľudských bytostí;

— ktoré pochádzajú z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo obsahujú 
tkanivá alebo bunky pochádzajúce alebo 
získané z hybridov ľudí a živočíchov alebo 
chimér.

Toto ustanovenie by sa nemalo týkať 
transplantácie somatických živočíšnych 
buniek alebo tkanív do ľudského tela na 
terapeutické účely, pokiaľ nezasahuje do 
zárodočnej línie (napr. 
xenotransplantácia).

Or. en

Odôvodnenie

Products modifying the human germ line genetic identity which are neither properly subject 
to clinical trials under Directive 2001/20/EC nor legally patentable under Directive 98/44/EC 
should not be eligible for authorisation granted by the Community. Moreover, Directive 
98/44/EC stresses that the production of chimeras from germ cells is excluded from 
patentability. Therefore, no Community authorisation should be granted to products 
containing or derived from such tissues and cells. By excluding them from the Annex of the 
Regulation 726/2004, we exclude a possibility for these products to obtain a European 
marketing authorisation. Only a national marketing authorisation may be issued for these 
products.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
ČLÁNOK 27 BOD 2

Príloha bod 1a (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*].

1a. Lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
sú definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch na pokrokové liečebné 
postupy)*] okrem liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch pre autológne alebo zamýšľané 
použitie, ktoré sa vyrábajú a distribuujú 
výlučne v jednom členskom štáte a pre 
ktoré tento členský štát vytvoril alternatívny 
vnútroštátny postup schvaľovania uvedenia 
na trh v súlade s kritériami tohto 
nariadenia, na obdobie piatich rokv 
nasledujúcich po udelení povolenia na 
uvedenie na trh na vnútroštátnej úrovni. 
Potom je potrebné podať žiadosť o 
obnovenie v rámci centralizovaného 
postupu s tým, že po obnovení sa 
vnútroštátne povolenie na uvedenie na trh 
stane centralizovaným povolením na 
uvedenie na trh.

Or. en

(ex am 102 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Aby sa uľahčilo štádium uvádzania výrobkov na trh pre veľa malých a stredných podnikov, 
ktoré chcú uviesť svoje výrobky na trh len v jednom členskom štáte, malo by sa umožniť 
vydávať vnútroštátne povolenia na uvedenie na trh pre výrobky uvádzané na trh len jedného 
štátu. Platnosť tohto vnútroštátneho povolenia na uvedenie na trh by sa mala obmedziť na päť 
rokov. Obnovenie platnosti po uplynutí tohto päťročného obdobia sa môže uskutočniť 
centralizovaným spôsobom udeľovania povolení na uvedenie na trh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
ČLÁNOK 28 BOD 1

Článok 3 odsek 7 (Smernica 2001/83/ES)

7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)*], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
nemocnici v súlade s lekárskym predpisom 
pre jednotlivého pacienta.

7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)*], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
prostredí nemocnice a neziskovým 
spôsobom v súlade s lekárskym predpisom 
pre jednotlivého pacienta.
Prostredím nemocnice sa rozumie 
vnútroštátna sieť nemocníc a k nej 
pridruženách stredísk v rámci 
vnútroštátneho zdravotníckeho systému.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme, aby sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vyňali tie lieky určené na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ktoré sa vyrábajú a používajú v prostredí nemocnice. 
To by napríklad umožnilo vytváranie vnútroštátnych sietí excelencie v oblasti bunkovo a 
tkanivovo inžinierskych terapií v rámci vnútroštátnych zdravotníckych systémov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
ČLÁNOK 28 BOD 1

Článok 3 odsek 7 (Smernica 2001/83/ES)

7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)*], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
nemocnici v súlade s lekárskym predpisom 
pre jednotlivého pacienta.

7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, ako 
je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)*], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
nemocnici alebo v sieti verejných nemocníc 
v súlade s lekárskym predpisom pre 
jednotlivého pacienta alebo pre neziskový 
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klinický výskum.

Or. en

(ex am 107 of AM FdR 620607)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
ČLÁNOK 28 BOD 2

Článok 4 odsek 5 (Smernica 2001/83/ES)

5. Táto smernica a všetky nariadenia v nej 
uvedené neovplyvnia uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich. Členské štáty 
oznámia príslušné vnútroštátne predpisy 
Komisii.

5. Táto smernica ani nijaké nariadenia v nej 
uvedené neovplyvnia
uplatňovanie nediskriminujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich z dôvodov, 
ktoré uvedené právne predpisy 
Spoločenstva neupravujú. Členské štáty  
oznámia príslušné vnútroštátne predpisy 
Komisii. Informácie o takýchto platných 
vnútroštátnych právnych predpisoch sa 
zapisujú do registra. 

Or. en

(ex am 109 of AM FdR 620607 modified)

Odôvodnenie

The Commission's proposal poses serious problems of compability with the legal base (Art. 
95 ECT). The reason is that the current wording of Article 28(5) gives a too wide opportunity 
to restrict the free movement of certain advanced therapy products. Legislative acts based on 
Art. 95 are intended to improve the conditions of the establishment and functioning of the 
internal market. The Commission's proposal does not and should  certainly not cover or 
harmonise aspects of public morality and public policy aspects of advanced therapy. 
However, the current wording allows restrictions not only related to these subsidiar aspects 
and should, therefore, be amended in line with suggestions of Parliament's legal service.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
ČLÁNOK 28 BOD 2

Článok 4 odsek 5 (Smernica 2001/83/ES)

5. Táto smernica a všetky nariadenia v nej 
uvedené neovplyvnia uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich. Členské štáty 
oznámia príslušné vnútroštátne predpisy 
Komisii.

5. Táto smernica a všetky nariadenia v nej 
uvedené neovplyvnia uplatňovanie 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zakazujúcich alebo obmedzujúcich 
používanie akéhokoľvek špecifického typu 
ľudských alebo živočíšnych buniek alebo 
predaj, dodávku alebo používanie liekov 
obsahujúcich tieto bunky, pozostávajúcich 
alebo pochádzajúcich z nich okrem dôvodov, 
ktoré sú zreteľne zahrnuté v uvedených 
právnych predpisoch Spoločenstva. Členské 
štáty oznámia príslušné vnútroštátne 
predpisy Komisii. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN vychádza z tej istej logiky, akú navrhuje právna služba Parlamentu k právnym 
problémom, ktoré súvisia s návrhom Komisie. Tento prístup je zároveň v súlade s prístupom 
Výboru pre právne veci v otázke článku 1A (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alojz Peterle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
ČLÁNOK 28 BOD 3A (nový)

Článok 39 (Smernica 2001/83/ES)

3a) Článok 39 sa nahrádza takto:
„Ustanovenia uvedené v článkoch 27 až 34 
sa nevzťahujú na homeopatické lieky 
uvedené v článku 16 ods. 2 alebo na 
výrobky:    
— ktoré modifikujú genetickú identitu 
zárodočnej línie ľudských bytostí;
— ktoré pochádzajú z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo obsahujú 
tkanivá alebo bunky pochádzajúce alebo 
získané z hybridov ľudí a živočíchov alebo 
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chimér.

Or. en

Odôvodnenie

Products modifying the human germ line genetic identity which are neither properly subject 
to clinical trials under Directive 2001/20/EC nor legally patentable under Directive 98/44/EC 
should not be eligible for authorisation granted by the Community. Only Member States may 
decide about granting a national marketing authorisation. Therefore, they should not be 
subject to the mutual recognition of national authorisations between Member States under 
Directive 2001/83/EC. The same applies to the products containing or derived from human-
animal hybrids or chimeras as Directive 98/44/EC stresses that the production of chimeras 
from germ cells is excluded from patentability. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
ČLÁNOK 28 BOD 3 A (nový)

Článok 39 (smernica 2001/83/ES)

3a) Článok 39 sa nahrádza takto:

Ustanovenia uvedené v článkoch 27 až 34 
sa nevzťahujú na homeopatické lieky 
uvedené v článku 16 ods. 2 a na výrobky:    

— ktoré modifikujú genetickú identitu 
zárodočnej línie ľudských bytostí;

— ktoré pochádzajú z hybridov ľudí a 
živočíchov alebo chimér alebo obsahujú 
tkanivá alebo bunky pochádzajúce alebo 
získané z hybridov ľudí a živočíchov alebo 
chimér.

Or. en

Odôvodnenie

Products modifying the human germ line genetic identity which are neither properly subject 
to clinical trials under Directive 2001/20/EC nor legally patentable under Directive 98/44/EC 
should not be eligible for authorisation granted by the Community. Only Member States may 
decide about granting a national marketing authorisation. Therefore,  they should not be 
subject to the mutual recognition of national authorisations between Member States under 
Directive 2001/83/EC. The same applies to the products containing or derived from human-
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animal hybrids or chimeras as Directive 98/44/EC stresses that the production of chimeras 
from germ cells is excluded from patentability . 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
ČLÁNOK 28 A (nový)

Článok 28a
Výroba pre klinické pokusy

Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
rozhodnutí 1999/468/ES určí špecifické 
výrobné požiadavky (spomedzi tých, ktoré 
sú uvedené v usmerneniach pre správnu 
výrobnú prax týkajúcu sa skúmaných 
liekov), ktoré sa majú uplatniť pri výrobe 
liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch pri 
klinických pokusoch uskutočnených v tej 
istej nemocnici, v ktorej sa lieky vyrobia.

Or. en

(ex am 111 of AM FdR 620607 modified)

Odôvodnenie

V nariadení sa nepredpokladá žiadne osobitné ustanovenie týkajúce sa výroby liekov 
určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch, ktoré sa majú použiť pri 
klinických pokusoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
ČLÁNOK 29 ODSEK 1

1. Lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ktoré boli legálne na 
trhu Spoločenstva v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Spoločenstva v čase, keď toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť, sa uvedú do 
súladu s týmto nariadením najneskôr do 2 

1. Lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch okrem liekov 
pripravených metódou tkanivového 
inžinierstva, ktoré boli legálne na trhu 
Spoločenstva v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Spoločenstva v čase, keď toto 
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rokov po tom, ako nadobudlo účinnosť. nariadenie nadobudlo účinnosť, sa uvedú do 
súladu s týmto nariadením najneskôr do 5 
rokov po tom, ako nadobudlo účinnosť.

1a. Výrobky pripravené metódou 
tkanivového inžinierstva, ktoré boli legálne 
na trhu Spoločenstva v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva v čase, 
keď toto nariadenie nadobudlo 
účinnosť,môžu zostať na trhu, pokiaľ sa 
dodržiava postup stanovený v tomto odseku.

i) Do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia osoby zodpovedné za 
uvedenie takýchto výrobkov na trh 
predložia platnú žiadosť o povolenie na 
uvedenie na trh v súlade s nariadením (ES) 
č. 726/2004.   

ii) Akýkoľvek výrobok, v súvislosti s ktorým 
sa vydá rozhodnutie o nepovolení uvedenia 
na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, 
sa okamžite stiahne z trhu. 

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované prechodné obdobie je nereálne, najmä v súvislosti s výrobkami pripravenými 
metódou tkanivového inžinierstva, a mohlo by vážne narušiť dostupnosť výrobkov, na ktoré sa 
spoliehajú a odborníci z oblasti zdravotnej starostlivosti.        

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
ČLÁNOK 29 ODSEK 1

1. Lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ktoré boli legálne na 
trhu Spoločenstva v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Spoločenstva v čase, keď toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť, sa uvedú do 
súladu s týmto nariadením najneskôr do 2 
rokov po tom, ako nadobudlo účinnosť.

1. Pre lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, iné ako 
produkty tkanivového inžinierstva, ktoré 
boli legálne na trhu Spoločenstva v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva v čase, 
keď toto nariadenie nadobudlo účinnosť,  je 
potrebné podať žiadosť o povolenie na 
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uvedenie na trh najneskôr do piatich rokov
po tom, ako toto nariadenie nadobudlo 
účinnosť.

Or. en

(ex am 112 of AM FdR 620607)

Odôvodnenie

Plánované dvojročné prechodné obdobie je príliš krátke, lebo samotné trvanie klinických 
pokusov ho môže v mnohých prípadoch prekročiť. Žiadateľ by okrem toho mal byť 
zodpovedný len za deň podania žiadosti, a nie za oneskorenia spôsobené príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, agentúrou alebo problémami počas posudzovania. V opačnom 
prípade by pacienti mohli prísť o tieto dôležité nové lieky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
ČLÁNOK 29 ODSEK 1A (nový)

1a. Na lieky pripravené metódou 
tkanivového inžinierstva, ktoré boli legálne 
na trhu Spoločenstva v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva v čase, 
keď vstúpia do platnosti technické 
požiadavky uvedené v  článku 8, sa 
žiadosťo povolenie na uvedenie na trh 
predkladá najneskôr 5 rokov po vstupe 
týchto technických požiadaviek do 
platnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Plánované dvojročné prechodné obdobie je príliš krátke, lebo samotné trvanie klinických 
pokusov ho môže v mnohých prípadoch prekročiť.  Žiadateľ by okrem toho mal byť 
zodpovedný len za deň podania žiadosti, a nie za oneskorenia spôsobené príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, agentúrou alebo problémami počas posudzovania. V opačnom 
prípade by pacienti mohli prísť o tieto dôležité nové lieky. 


