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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 2

(2) V kolikor imajo ti izdelki za napredno 
zdravljenje lastnosti za zdravljenje ali 
preprečevanje bolezni ljudi ali za uporabo 
pri ljudeh ali dajanje ljudem za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spreminjanje 
fizioloških funkcij prek farmakološkega, 
imunološkega ali presnovnega delovanja, se 
štejejo za biološka zdravila v smislu člena 
1(2) in Priloge I k Direktivi 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini. 
Zato mora biti osnovni cilj kakršnih koli 
predpisov, ki urejajo njihovo izdelavo, 
promet in uporabo, varovanje javnega 
zdravja.

(2) V kolikor imajo ti izdelki za napredno 
zdravljenje lastnosti za zdravljenje ali 
preprečevanje bolezni ljudi ali za uporabo 
pri ljudeh ali dajanje ljudem za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spreminjanje 
fizioloških funkcij prek predvsem 
farmakološkega, imunološkega ali 
presnovnega delovanja, se štejejo za 
biološka zdravila v smislu člena 1(2) in 
Priloge I k Direktivi 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 
o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo 
v humani medicini. Zato mora biti osnovni 
cilj kakršnih koli predpisov, ki urejajo 
njihovo izdelavo, promet in uporabo, 
varovanje javnega zdravja.

Or. en
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(prej predlog spremembe 48 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Direktive o medicinskih pripomočkih predvidevajo ureditveni okvir, ki se z lahkoto prilagodi 
nadzoru pripomočkov, ki vsebujejo ali so narejeni iz izdelkov tkivnega inženirstva. Če izdelek 
tkivnega inženirstva spada pod opredelitev „medicinskega pripomočka“ iz člena 1 direktiv o 
medicinskih pripomočkih (in torej način njegovega delovanja ni predvsem farmakološki, 
imunološki ali presnovni), bi ga morale urejati direktive o medicinskih pripomočkih, čeprav 
bodo morda potrebne dodatne posebne zahteve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

(3a) Zaradi pravne varnosti morajo vse 
države članice v določenih rokih oziroma 
čim prej prenesti direktive, na katerih 
temelji ta predlog uredbe, zlasti Direktivo 
2004/27/ES o zdravilih za uporabo v 
humani medicini1, Direktivo 2004/23/ES2

in Direktivo 2006/17/ES3 o človeških tkivih 
in celicah ter Direktivo Komisije 
2005/28/ES z dne 8. aprila 2005 o načelih 
in podrobnih smernicah za dobro klinično 
prakso v zvezi z zdravili v preskušanju za 
humano uporabo4; 
1 Direktiva 2004/27/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembah Direktive 
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini (UL L 136, 30.4.2004, 
str. 34).
2 Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov 
kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, 
testiranja, predelave,
konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja 
človeških tkiv in celic (UL L 102, 7.4.2004, str. 48).
3 Direktiva Komisije 2006/17/ES z dne 8. februarja 
2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o
nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, 
pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic
(UL L 38, 9.2.2006, str. 40).
4 UL L 91, 9.4.2005, str. 13.

Or. fr
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(prej spremenjeni predlog spremembe 50 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Samoumevna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 5

(5) Zdravila za napredno zdravljenje je 
treba urejati v obsegu, v katerem so dana na 
trg v državah članicah in v katerem so
izdelana industrijsko ali pripravljena z 
uporabo metode, ki vključuje industrijski 
postopek, v smislu člena 2(1)
Direktive 2001/83/ES. Zdravila za napredno 
zdravljenje, ki so v isti bolnišnici v celoti 
pripravljena in uporabljena za posameznega 
bolnika v skladu z receptom, je zato treba 
izključiti iz obsega te uredbe.

(5) Ta uredba je lex specialis, saj vsebuje 
dodatne določbe k tistim iz Direktive 
2001/83/ES. Direktiva bi morala urejati 
zdravila za napredno zdravljenje, ki so dana 
na trg v državah članicah in izdelana 
industrijsko ali pripravljena z uporabo 
metode, ki vključuje industrijski postopek, v 
skladu s splošnim obsegom farmacevtske 
zakonodaje Skupnosti, določene v naslovu 
II Direktive 2001/83/ES. Zdravila za 
napredno zdravljenje, ki so v isti bolnišnici v 
celoti pripravljena za posamezen primer v 
skladu s posebnim, nestandardiziranim in 
nepatentiranim postopkom in uporabljena 
za posameznega bolnika, zaradi upoštevanja 
posameznega recepta, ob izključni poklicni 
odgovornosti zdravnika ali za klinično 
raziskavo je zato treba izključiti iz obsega te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je ta uredba lex specialis glede na Direktivo 2001/83/ES, saj vsebuje 
dodatne zahteve, specifične za zdravila za napredno zdravljenje. Področje uporabe te uredbe 
je splošno področje uporabe farmacevtske zakonodaje, kakor to določa Direktiva 2001/83/ES. 
Če bolnišnice ali druge institucije pripravijo izdelke z uporabo uveljavljenih postopkov za 
rutinsko zdravljenje bolnikov, morajo ravnati v skladu z določbami te uredbe. Če pa 
bolnišnice proizvajajo zdravila za napredno zdravljenje v raziskovalne namene ali le izjemno 
in za enkratno uporabo, jim ni treba izpolnjevati centraliziranega postopka za pridobitev 
dovoljenja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 5

(5) Zdravila za napredno zdravljenje je 
treba urejati v obsegu, v katerem so dana na 
trg v državah članicah in v katerem so
izdelana industrijsko ali pripravljena z 
uporabo metode, ki vključuje industrijski 
postopek, v smislu člena 2(1) 
Direktive 2001/83/ES. Zdravila za napredno 
zdravljenje, ki so v isti bolnišnici v celoti 
pripravljena in uporabljena za posameznega 
bolnika v skladu z receptom, je zato treba 
izključiti iz obsega te uredbe.

(5) Ta uredba je lex specialis, saj vsebuje 
dodatne določbe k tistim iz Direktive 
2001/83/ES. Direktiva bi morala urejati 
zdravila za napredno zdravljenje, ki so dana 
na trg v državah članicah in izdelana 
industrijsko ali pripravljena z uporabo 
metode, ki vključuje industrijski postopek, v 
smislu člena 2(1) Direktive 2001/83/ES.
Zdravila za napredno zdravljenje, ki so v isti 
bolnišnici v celoti pripravljena neprofitno 
ter v bolnišničnem okolju in uporabljena za 
posameznega bolnika v skladu z receptom, 
je zato treba izključiti iz obsega te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo, da se iz obsega te direktive izločijo tista zdravila za napredno zdravljenje, ki se 
izdelajo in uporabijo v bolnišničnem okolju. S tem bi na primer v nacionalnih zdravstvenih 
sistemih omogočili vzpostavitev nacionalnih mrež odličnosti pri zdravljenju s celičnim in 
tkivnim inženirstvom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 56
UVODNA IZJAVA 6

(6) Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje na ravni Skupnosti ne sme 
vplivati na odločitve držav članic o 
dovoljenju uporabe kakršne koli posebne 
vrste človeških celic, kot so embrionalne 
matične celice ali živalske celice. Ravno 
tako ne sme vplivati na uporabo nacionalne 
zakonodaje, ki prepoveduje ali omejuje 
prodajo, dobavo ali uporabo zdravil, ki 
vsebujejo te celice ali jih te celice sestavljajo 
ali so izdelane na njihovi podlagi.

(6) Namen te uredbe je zgolj odpraviti 
določene omejitve pri prostem pretoku 
zdravil za napredno zdravljenje. Uredba ne 
usklajuje vseh vidikov ureditvenih režimov 
v državah članicah na tem področju. Zato 
se s to uredbo nekatere omejitve ne 
spremenijo in se lahko ohranijo v skladu s 
členom 30 Pogodbe. Uredba o zdravilih za 
napredno zdravljenje na ravni Skupnosti ne 
sme vplivati na odločitve držav članic o 
dovoljenju uporabe kakršne koli posebne 
vrste človeških celic. Ravno tako ne sme 
vplivati na uporabo nacionalne zakonodaje, 
ki prepoveduje ali omejuje prodajo, dobavo 
ali uporabo zdravil, ki vsebujejo te celice ali 
jih te celice sestavljajo ali so izdelane na 
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njihovi podlagi. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo pravico, da se sklicujejo na člen 30 Pogodbe, kadar želijo prepovedati 
ali omejiti prost pretok blaga, npr. zdravil, na svojem trgu, če to utemeljijo z javno moralo, 
javnim redom ali javno varnostjo. Vendar se člen 30 uporablja le, kadar ureditveni ukrep ni 
popolnoma usklajevalen. Zato mora biti jasno navedeno, da je ta uredba le delno 
usklajevalen ukrep. Ta pristop je združljiv s pristopom Odbora za pravne zadeve v zvezi s 
členom 1A (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Hiltrud Breyer in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 57
UVODNA IZJAVA 7 A (novo)

(7a) Ta uredba v celoti spoštuje prepoved, 
po kateri človeško telo in njegovi deli ne 
smejo predstavljati vira finančnega 
dobička, ki je določena kot neodtujljiva 
minimalna zaščita v Listini Evropske unije 
o temeljnih pravicah in katero je Evropski 
parlament še dodatno poudaril v svoji 
Resoluciji z dne 10. marca 2005 o trgovini s 
človeškimi jajčnimi celicami1. Za 
uresničitev tega cilja je treba zagotoviti, da 
je darovanje tkiv in celic prostovoljno in 
brezplačno ter da je njihovo pridobivanje 
neprofitno. Prostovoljno in brezplačno 
darovanje tkiv in celic prav tako prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.

Or. en

(prej predlog spremembe 53 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Hiter razvoj biotehnologije in biomedicine ne sme ogrožati zaščite temeljnih pravic. Te 
pravice, od katerih je ena najpomembnejših pravica do osebne celovitosti, so določene v 
Oviedski konvenciji in v Listini o temeljnih pravicah. Te standarde je treba izpolnjevati zlasti 
pri zdravilih za napredno zdravljenje na podlagi tkiv in celic, ki predstavljajo zelo inovativne 
nove izdelke. V zvezi s tem so prostovoljno in brezplačno darovanje ter neprofitno 
pridobivanje glavna načela, ki jih je obvezno treba spoštovati v celotni Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 58
UVODNA IZJAVA 7 A (novo)

(7a) Ta uredba v celoti spoštuje prepoved, 
po kateri človeško telo in njegovi deli ne 
smejo predstavljati vira finančnega 
dobička, ki je določena kot neodtujljiva 
minimalna zaščita v Listini Evropske unije 
o temeljnih pravicah in katero je Evropski 
parlament še dodatno poudaril v svoji 
Resoluciji z dne 10. marca 2005 o trgovini s 
človeškimi jajčnimi celicami1. Za 
uresničitev tega cilja je treba zagotoviti, da 
je darovanje tkiv in celic prostovoljno in 
brezplačno ter da je njihovo pridobivanje 
neprofitno. Prostovoljno in brezplačno 
darovanje tkiv in celic prav tako prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.
1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 251.

Or. en

(prej predlog spremembe 53 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Hiter razvoj biotehnologije in biomedicine ne sme ogrožati zaščite temeljnih pravic. Te 
pravice, od katerih je ena najpomembnejših pravica do osebne celovitosti, so določene v 
Oviedski konvenciji in v Listini o temeljnih pravicah. Te standarde je treba izpolnjevati zlasti 
pri zdravilih za napredno zdravljenje na podlagi tkiv in celic, ki predstavljajo zelo inovativne 
nove izdelke. V zvezi s tem so prostovoljno in brezplačno darovanje ter neprofitno 
pridobivanje glavna načela, ki jih je obvezno treba spoštovati v celotni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 59
UVODNA IZJAVA 7 B (novo)

(7b) Direktiva 2001/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi prepoveduje preskuse z 
genskim zdravljenjem, ki bi povzročili 
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spremembe genoma v zarodni liniji 
preizkušanca. Direktiva 98/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
julija 1998 o pravnem varstvu 
biotehnoloških izumov2 obravnava 
postopke za spreminjanje genetske 
identitete zarodnih celic človeškega bitja 
kot nekaj, česar ni mogoče patentirati. Za 
zagotovitev zakonske skladnosti mora ta 
uredba prepovedati vsako izdajanje 
dovoljenj za izdelke, ki spreminjajo 
genetsko identiteto človeške zarodne linije.
1 UL L 121, 1.5.2001, str. 34.
2 UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

Or. en

(prej predlog spremembe 5 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Kot pojasnjujeta člena 1 in 13 Oviedske konvencije, je s spremembo podedovanja genetske 
identitete ogroženo človekovo dostojanstvo. Izdelki, ki niso niti predmet kliničnega 
preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati v skladu z 
Direktivo 98/44/ES, v skladu s to uredbo ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 60
UVODNA IZJAVA 7 B (novo)

(7b) Direktiva 2001/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi prepoveduje preskuse z 
genskim zdravljenjem, ki bi povzročili 
spremembe genoma v zarodni liniji 
preizkušanca. Direktiva 98/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
julija 1998 o pravnem varstvu 
biotehnoloških izumov2 obravnava 
postopke za spreminjanje genetske 
identitete zarodnih celic človeškega bitja 
kot nekaj, česar ni mogoče patentirati. Za 
zagotovitev zakonske skladnosti mora ta 
uredba prepovedati vsako izdajanje 
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dovoljenj za izdelke, ki spreminjajo 
genetsko identiteto človeške zarodne linije.
1 UL L 121, 1.5.2001, str. 34.
2 UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

Or. en

(prej predlog spremembe 5 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Kot pojasnjujeta člena 1 in 13 Oviedske konvencije, je s spremembo podedovanja genetske 
identitete ogroženo človekovo dostojanstvo. Izdelki, ki niso niti predmet kliničnega 
preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati v skladu z 
Direktivo 98/44/ES, v skladu s to uredbo ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 61
UVODNA IZJAVA 7 B (novo)

(7b) Direktiva 2001/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi prepoveduje preskuse z 
genskim zdravljenjem, ki bi povzročili 
spremembe genoma v zarodni liniji 
preizkušanca. Direktiva 98/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
julija 1998 o pravnem varstvu 
biotehnoloških izumov2 obravnava 
postopke za spreminjanje genetske 
identitete zarodnih celic človeškega bitja 
kot nekaj, česar ni mogoče patentirati. 
Zaradi zakonske skladnosti smejo samo 
države članice izdati nacionalna dovoljenja 
za izdelke, ki spreminjajo genetsko 
identiteto človeške zarodne linije, in ti 
izdelki niso zavezani postopku 
medsebojnega priznavanja iz Direktive 
2001/83/ES.
1 UL L 121, 1.5.2001, str. 34.
2 UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

Or. en
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Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Samo države članice lahko odločajo o odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet. Zato za 
te izdelke ne velja medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz 
Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 62
UVODNA IZJAVA 7 B (novo)

(7b) Direktiva 2001/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi prepoveduje preskuse z 
genskim zdravljenjem, ki bi povzročili
spremembe genoma v zarodni liniji 
preizkušanca. Direktiva 98/44/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
julija 1998 o pravnem varstvu 
biotehnoloških izumov2 obravnava 
postopke za spreminjanje genetske 
identitete zarodnih celic človeškega bitja 
kot nekaj, česar ni mogoče patentirati. 
Zaradi zakonske skladnosti smejo samo 
države članice izdati nacionalna dovoljenja 
za izdelke, ki spreminjajo genetsko 
identiteto človeške zarodne linije, in ti 
izdelki niso zavezani postopku 
medsebojnega priznavanja iz Direktive 
2001/83/ES.
1 UL L 121, 1.5.2001, str. 34.
2 UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Samo države članice lahko odločajo o odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet. Zato za 
te izdelke ne velja medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz 
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Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 63
UVODNA IZJAVA 7 C (novo)

(7c) Ta uredba mora prepovedati vsako 
izdajanje dovoljenj za izdelke, pridobljene iz 
človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij ali ki vsebujejo tkiva ali celice, ki 
izvirajo ali so pridobljena iz človeško-
živalskih hibridov ali hibridnih bitij. Ta 
določba ne sme izključevati presaditve 
somatskih živalskih celic ali tkiv na telo 
človeka za terapevtske namene, če ne 
posega v zarodno linijo.

Or. en

(prej predlog spremembe 6 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Spoštovati je treba telesno in duševno celovitost osebe ter človekovo dostojanstvo, kot je 
poudarjeno v členih 1 in 3 Listine Unije o temeljnih pravicah. Ustvarjanje človeško-živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ogroža pravico do osebne celovitosti in krši človekovo 
dostojanstvo. Zato se v skladu s to uredbo ne sme odobriti dovoljenje za izdelke, ki vsebujejo 
človeško-živalske hibride ali hibridna bitja ali izvirajo iz njih. Vseeno pa se ne bi smelo 
izključiti ksenotransplantacije za terapevtske namene, če ne posega v zarodno linijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 64
UVODNA IZJAVA 7 C (novo)

(7c) Ta uredba mora prepovedati vsako 
izdajanje dovoljenj za izdelke, pridobljene iz 
človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij ali ki vsebujejo tkiva ali celice, ki 
izvirajo ali so pridobljena iz človeško-
živalskih hibridov ali hibridnih bitij. Ta 
določba ne sme izključevati presaditve 
somatskih živalskih celic ali tkiv na telo 
človeka za terapevtske namene, če ne 
posega v zarodno linijo.
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Or. en

(prej predlog spremembe 6 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Spoštovati je treba telesno in duševno celovitost osebe ter človekovo dostojanstvo, kot je 
poudarjeno v členih 1 in 3 Listine Unije o temeljnih pravicah. Ustvarjanje človeško-živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ogroža pravico do osebne celovitosti in krši človekovo 
dostojanstvo. Zato se v skladu s to uredbo ne sme odobriti dovoljenje za izdelke, ki vsebujejo 
človeško-živalske hibride ali hibridna bitja ali izvirajo iz njih. Vseeno pa se ne bi smelo 
izključiti ksenotransplantacije za terapevtske namene, če ne posega v zarodno linijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 65
UVODNA IZJAVA 7 C (novo)

(7c) Samo države članice lahko izdajo 
nacionalna dovoljenja za izdelke, 
pridobljene iz človeško-živalskih hibridov 
ali hibridnih bitij ali ki vsebujejo tkiva ali 
celice, ki izvirajo ali so pridobljena iz 
človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij, in ti izdelki niso zavezani postopku 
medsebojnega priznavanja iz Direktive 
2001/83/ES. Ta določba ne vpliva na 
presaditev somatskih živalskih celic ali tkiv 
na telo človeka za terapevtske namene, če 
ne posega v zarodno linijo (npr. 
ksenotransplantacija).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih bitij iz zarodnih celic ni mogoče 
patentirati. Zato se za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelana na njihovi 
podlagi ne smejo odobriti dovoljenja Skupnosti. Samo države članice lahko odločajo o 
odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet za take izdelke. Zato za te izdelke ne velja 
medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz Direktive 
2001/83/ES. Vseeno pa ta določba ne bi smela vplivati na ksenotransplantacijo za terapevtske 
namene, če ne posega v zarodno linijo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 66
UVODNA IZJAVA 7 C (novo)

(7c) Samo države članice lahko izdajo 
nacionalna dovoljenja za izdelke, 
pridobljene iz človeško-živalskih hibridov 
ali hibridnih bitij ali ki vsebujejo tkiva ali 
celice, ki izvirajo ali so pridobljena iz 
človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij, in ti izdelki niso zavezani postopku 
medsebojnega priznavanja iz Direktive 
2001/83/ES. Ta določba ne vpliva na 
presaditev somatskih živalskih celic ali tkiv 
na telo človeka za terapevtske namene, če 
ne posega v zarodno linijo (npr. 
ksenotransplantacija).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih bitij iz zarodnih celic ni mogoče 
patentirati. Zato se za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelana na njihovi 
podlagi ne smejo odobriti dovoljenja Skupnosti. Samo države članice lahko odločajo o 
odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet za take izdelke. Zato za te izdelke ne velja 
medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz Direktive 
2001/83/ES. Vseeno pa ta določba ne bi smela vplivati na ksenotransplantacijo za terapevtske 
namene, če ne posega v zarodno linijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 67
UVODNA IZJAVA 14

(14) Načeloma je dovoljeno človeške celice 
ali tkiva, ki so v zdravilih za napredno 
zdravljenje, pridobivati samo s 
prostovoljnim in brezplačnim darovanjem. 
Prostovoljno in brezplačno darovanje tkiv 
in celic je dejavnik, ki lahko prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi uvedbe nove uvodne izjave 7a ter novega člena 3a predlagamo črtanje te uvodne 
izjave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 68
UVODNA IZJAVA 14

(14) Načeloma je dovoljeno človeške celice 
ali tkiva, ki so v zdravilih za napredno 
zdravljenje, pridobivati samo s 
prostovoljnim in brezplačnim darovanjem. 
Prostovoljno in brezplačno darovanje tkiv 
in celic je dejavnik, ki lahko prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi uvedbe nove uvodne izjave 7a ter novega člena 3a predlagamo črtanje te uvodne 
izjave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 69
UVODNA IZJAVA 14

(14) Načeloma je dovoljeno človeške celice 
ali tkiva, ki so v zdravilih za napredno 
zdravljenje, pridobivati samo s 
prostovoljnim in brezplačnim darovanjem. 
Prostovoljno in brezplačno darovanje tkiv in 
celic je dejavnik, ki lahko prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.

(14) Pri darovanju človeških tkiv in celic, je 
treba spoštovati evropska načela, kot so 
anonimnost darovalca in prejemnika, 
altruizem darovalca ter solidarnost med 
darovalcem in prejemnikom. Načeloma je 
dovoljeno človeške celice ali tkiva, ki so v 
zdravilih za napredno zdravljenje, 
pridobivati samo s prostovoljnim in 
brezplačnim darovanjem. Države članice se 
poziva, naj z vsemi potrebnimi ukrepi 
spodbudijo javni in neprofitni sektor, naj se 
intenzivno vključi v pridobivanje človeških 
celic ali tkiv, saj prostovoljno in brezplačno 
darovanje tkiv in celic lahko prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 70
UVODNA IZJAVA 14

(14) Načeloma je dovoljeno človeške celice 
ali tkiva, ki so v zdravilih za napredno 
zdravljenje, pridobivati samo s 
prostovoljnim in brezplačnim darovanjem. 
Prostovoljno in brezplačno darovanje tkiv in 
celic je dejavnik, ki lahko prispeva k 
visokim varnostnim standardom za tkiva in 
celice, s tem pa k varovanju zdravja ljudi.

(14) Človeške celice ali tkiva, ki so v 
zdravilih za napredno zdravljenje, se 
pridobiva samo s prostovoljnim in 
brezplačnim darovanjem. Prostovoljno in 
brezplačno darovanje tkiv in celic je 
dejavnik, ki lahko prispeva k visokim 
varnostnim standardom za tkiva in celice, s 
tem pa k varovanju zdravja ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z besedilom iz uvodne izjave 13 je treba ponovno poudariti, da je darovanje 
celic in tkiv prostovoljno in brezplačno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 71
UVODNA IZJAVA 15

(15) Klinično preskušanje zdravil za 
napredno zdravljenje je treba izvajati v 
skladu s prednostnimi načeli in etičnimi 
zahtevami iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 
kliničnem preskušanju zdravil za ljudi. 
Vendar pa je treba določiti prirejena pravila 
za prilagoditev Direktivi 2005/28/ES z dne 
8. aprila 2005 o načelih in podrobnih 
smernicah za dobro klinično prakso v zvezi 
z zdravili v preskušanju za humano uporabo 
ter o zahtevah za dovoljenje za proizvodnjo 
ali uvoz takšnih izdelkov, da se v celoti 
upoštevajo posebne tehnične značilnosti 
zdravil za napredno zdravljenje.

(15) Klinično preskušanje zdravil za 
napredno zdravljenje je treba izvajati v 
skladu s prednostnimi načeli in etičnimi 
zahtevami iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 
kliničnem preskušanju zdravil za ljudi. 
Vendar pa je treba določiti prirejena pravila 
za prilagoditev Direktivi 2005/28/ES z dne 
8. aprila 2005 o načelih in podrobnih 
smernicah za dobro klinično prakso v zvezi 
z zdravili v preskušanju za humano uporabo 
ter o zahtevah za dovoljenje za proizvodnjo 
ali uvoz takšnih izdelkov, da se v celoti 
upoštevajo posebne tehnične značilnosti 
zdravil za napredno zdravljenje. Treba je 
določiti posebne proizvodne zahteve za 
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zdravila v preskušanju, ki se morajo 
upoštevati pri proizvodnji zdravil za 
napredno uporabo, namenjenih kliničnemu 
preskušanju, izvajanemu v bolnišnici, v 
kateri so bila izdelana. Ta pravila morajo 
zagotoviti ustrezen časovni presledek med 
posameznimi kliničnimi preskušanji 
(vključno s kliničnim preskušanjem v več 
centrih) in usklajen nadzor ter izmenjavo 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi s proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje za uporabo v kliničnih preskušanjih v 
bolnišnici, v kateri so bila izdelana, uredba ne predvideva nobene posebne določbe. Poleg 
tega je treba klinična preskušanja izvajati kar se da varno (ustrezen časovni presledek itd.).

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 72
UVODNA IZJAVA 17

(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev. 
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive Sveta 
93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz Direktive 
Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
aktivnih medicinskih pripomočkih za 
vsaditev v tem vrstnem redu, da se zagotovi 
ustrezna raven kakovosti in varnosti.

(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev. 
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive Sveta 
93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz Direktive 
Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
aktivnih medicinskih pripomočkih za 
vsaditev v tem vrstnem redu, da se zagotovi 
ustrezna raven kakovosti in varnosti. 
Agencija mora pri oceni kombiniranega 
zdravila, izvedeni v skladu s to uredbo, 
upoštevati mnenje o skladnosti 
medicinskega pripomočka ali aktivnega 
medicinskega pripomočka za vsaditev z 
ustreznimi bistvenimi zahtevami, ki ga poda 
priglašeni organ v skladu s temi 
direktivami.

Or. en
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Obrazložitev

Skladnost z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz direktiv o medicinskih pripomočkih (pred 
predložitvijo agenciji ali v oceni agencije) morajo vedno oceniti pravni subjekti, ki v EU 
veljajo za strokovne organe na tem specifičnem področju, t.j. priglašeni organi. Ocene drugih 
strank, ki niso seznanjene s postopki ocenjevanja medicinskih pripomočkov, bi lahko vodile 
do neustrezne ocene izdelka, zaradi česar bi lahko ogrozile varnost bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 73
UVODNA IZJAVA 17

(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev. 
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive 
Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz 
Direktive Sveta 90/385/EGS z dne 
20. junija 1990 o približevanju zakonodaje 
držav članic o aktivnih medicinskih 
pripomočkih za vsaditev v tem vrstnem 
redu, da se zagotovi ustrezna raven 
kakovosti in varnosti.

(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev.
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive Sveta 
93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz Direktive 
Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
aktivnih medicinskih pripomočkih za 
vsaditev v tem vrstnem redu, da se zagotovi 
ustrezna raven kakovosti in varnosti. Kadar 
je medicinski pripomoček ali aktivni 
medicinski pripomoček za vsaditev 
predhodno ocenil priglašeni organ v skladu 
s temi direktivami, mora Agencija rezultate 
te ocene upoštevati pri oceni 
kombiniranega zdravila, izvedeni v skladu s 
to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili nepretrgano uporabo obsežnih izkušenj in strokovnega znanja priglašenih 
organov pri ocenjevanju medicinskih pripomočkov ali aktivnih medicinskih pripomočkov za 
vsaditev, lahko priglašeni organi ocenijo medicinski pripomoček ali aktivni medicinski 
pripomoček za vsaditev, ki je del kombiniranega zdravila za napredno zdravljenje. V takem 
primeru mora agencija te ocene upoštevati pri zadnjem ocenjevanju kombiniranega zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 74
UVODNA IZJAVA 17
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(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev.
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive 
Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz 
Direktive Sveta 90/385/EGS z dne 
20. junija 1990 o približevanju zakonodaje 
držav članic o aktivnih medicinskih 
pripomočkih za vsaditev v tem vrstnem 
redu, da se zagotovi ustrezna raven 
kakovosti in varnosti.

(17) Zdravila za napredno zdravljenje lahko 
vključujejo medicinske pripomočke ali 
aktivne medicinske pripomočke za vsaditev. 
Navedeni pripomočki morajo izpolnjevati 
bistvene zahteve iz Direktive Sveta 
93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz Direktive 
Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
aktivnih medicinskih pripomočkih za 
vsaditev v tem vrstnem redu, da se zagotovi 
ustrezna raven kakovosti in varnosti. 
Agencija mora pri oceni kombiniranega 
zdravila, izvedeni v skladu s to uredbo, 
upoštevati rezultate ocene medicinskega 
pripomočka ali aktivnega medicinskega 
pripomočka za vsaditev, ki jo poda 
priglašeni organ v skladu s temi 
direktivami.

Or. de

Obrazložitev

Da bi zagotovili nepretrgano uporabo obsežnih izkušenj in strokovnega znanja priglašenih 
organov pri ocenjevanju medicinskih pripomočkov ali aktivnih medicinskih pripomočkov za 
vsaditev, lahko priglašeni organi ocenijo medicinski pripomoček ali aktivni medicinski 
pripomoček za vsaditev, ki je del kombiniranega zdravila za napredno zdravljenje. V takem 
primeru mora agencija te ocene upoštevati pri zadnjem ocenjevanju kombiniranega zdravila. 
Ta predlog spremembe ustreza poročevalčevemu predlogu spremembe 7, iz katerega je 
izvzeto besedilo „če je na voljo“, saj je rezultate v vsakem primeru treba upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 75
UVODNA IZJAVA 18

(18) Določiti je treba posebna pravila za 
prilagoditev zahtev iz Direktive 2001/83/ES, 
kar zadeva povzetek glavnih značilnosti 
zdravila, ovojnino in navodila za uporabo za 
tehnične posebnosti zdravil za napredno 
zdravljenje.

(18) Določiti je treba posebna pravila za 
prilagoditev zahtev iz Direktive 2001/83/ES, 
kar zadeva povzetek glavnih značilnosti 
zdravila, ovojnino in navodila za uporabo za 
tehnične posebnosti zdravil za napredno 
zdravljenje. Ta pravila morajo biti 
popolnoma v skladu s pravico bolnikov, da 
poznajo izvor vseh tkiv in celic, ki se 
uporabljajo pri pripravi zdravil za 
napredno zdravljenje, istočasno pa 
spoštovati anonimnosti darovalca.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 76
UVODNA IZJAVA 19

(19) Dolgoročno pozorno spremljanje in 
farmakovigilanca sta odločilna vidika 
zdravil za napredno zdravljenje. Kadar to 
upravičuje javno zdravje, je treba od 
imetnika dovoljenja za promet zahtevati, da 
uvede ustrezen sistem za obvladovanje 
tveganj, da se obravnavajo navedeni vidiki.

(19) Spremljanje učinkovitosti in neželeni 
učinki sta odločilna vidika zdravil za 
napredno zdravljenje. Zato mora 
predlagatelj v vlogi za pridobitev dovoljenja 
za promet razložiti, ali so predvideni ukrepi, 
ki zagotavljajo tako spremljanje, in kateri 
so ti ukrepi. Kadar to upravičuje javno 
zdravje, je treba od imetnika dovoljenja za 
promet zahtevati tudi, da uvede ustrezen 
sistem za obvladovanje tveganj, da se 
obravnavajo tveganja, povezana z zdravili 
za napredno zdravljenje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi zagotovil večjo skladnost z obstoječo farmacevtsko zakonodajo in 
visok standard farmakovigilance.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 77
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ker je znanstveni napredek na tem 
področju zelo velik, mora biti podjetjem, ki 
razvijajo zdravila za napredno zdravljenje, 
omogočeno, da dobijo znanstveni nasvet od 
Agencije, vključno z nasvetom o dejavnostih 
po pridobitvi dovoljenja. Za spodbudo mora 
biti pristojbina za navedeni znanstveni 
nasvet minimalna.

(21) Ker je znanstveni napredek na tem 
področju zelo velik, mora biti podjetjem, ki 
razvijajo zdravila za napredno zdravljenje, 
omogočeno, da dobijo znanstveni nasvet od 
Agencije, vključno z nasvetom o dejavnostih 
po pridobitvi dovoljenja. Za spodbudo mora 
biti pristojbina za navedeni znanstveni 
nasvet za mala in srednje velika podjetja 
minimalna in bi se morala znižati tudi za 
druge predlagatelje.

Or. en
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(prej predlog spremembe 66 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Namen te uredbe je spodbuditi in podpreti mala in srednje velika podjetja pri razvoju zdravil 
za napredno zdravljenje. Zato je nujno uvesti posebne opustitve pristojbin, ki veljajo za mala 
in srednje velika podjetja po znanstvenem nasvetu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 78
UVODNA IZJAVA 22

(22) Agencija mora biti pooblaščena za 
dajanje znanstvenih priporočil o tem, ali 
dani izdelek, ki temelji na celicah ali tkivih, 
izpolnjuje znanstvena merila, ki 
opredeljujejo zdravila za napredno 
zdravljenje, da se lahko v najkrajšem času 
obravnavajo vprašanja razmejitev z drugimi 
področji, kot so kozmetika ali medicinski 
pripomočki, ki se lahko pojavijo med 
razvojem znanosti. 

(22) Agencija mora biti pooblaščena za 
dajanje znanstvenih priporočil o tem, ali 
dani izdelek, ki temelji na genih, celicah ali 
tkivih, izpolnjuje znanstvena merila, ki 
opredeljujejo zdravila za napredno 
zdravljenje, da se lahko v najkrajšem času 
obravnavajo vprašanja razmejitev z drugimi 
področji, kot so kozmetika ali medicinski 
pripomočki, ki se lahko pojavijo med 
razvojem znanosti. Odbor za napredno 
zdravljenje mora imeti zaradi posebnega 
strokovnega znanja pomembno vlogo pri
zagotavljanju takega nasveta.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje mora zaradi posebnega strokovnega znanja o zdravilih za 
napredno zdravljenje imeti pomembno vlogo pri svetovanju izvajalcem o tem, ali je zdravilo 
namenjeno za napredno zdravljenje ali ne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 79
UVODNA IZJAVA 27

(27) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(27) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Regulativni postopek z nadzorom iz člena 
5a tega sklepa se uporablja za sprejetje 
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predlogov sprememb prilog II do IV k tej 
uredbi in priloge I k Direktivi 2001/83/ES.
Ti ukrepi so bistveni za pravilno delovanje 
celotnega ureditvenega okvira in jih je zato 
treba hitro sprejeti, in sicer 9 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci ne bodo mogli oblikovati razvojnih protokolov, dokler se ne objavijo tehnične 
zahteve in zaključijo prilagajanja direktive o dobri klinični praksi in direktive o dobri 
proizvodni praksi. Zato predlagamo časovno omejitev 9 mesecev, da Komisija sprejme 
potrebne ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 80
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (B), PODODSTAVEK 2 A (novo)

Iz te opredelitve so izvzeti izdelki, ki 
vsebujejo ali so izdelani izključno na 
podlagi človeških ali živalskih tkiv, ki niso 
sposobna živeti, in/ali celic, ki ne vsebujejo 
tkiv ali celic, ki so sposobne živeti, in 
katerih način delovanja ni predvsem 
farmakološki, imunološki ali presnovni. 

Or. en

Obrazložitev

Direktive o medicinskih pripomočkih predvidevajo ureditveni okvir, ki se z lahkoto prilagodi 
nadzoru pripomočkov, ki vsebujejo ali so narejeni iz izdelkov tkivnega inženirstva. Če izdelek 
tkivnega inženirstva sodi pod opredelitev medicinskega pripomočka iz člena 1 direktiv o 
medicinskih pripomočkih (in torej način njegovega delovanja ni predvsem farmakološki, 
imunološki ali presnovni), bi ga morale urejati direktive o medicinskih pripomočkih, čeprav 
bodo morda potrebne dodatne posebne zahteve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 81
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D), ALINEA 2

– njegov celični ali tkivni del mora imeti na 
človeško telo učinek, ki se ne more šteti za 

– vsebuje celični ali tkivni del.
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dopolnilen glede na učinek omenjenih 
pripomočkov.

Or. en

(prej predlog spremembe 63 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Za povečanje pravne varnosti in varnosti zdravil za napredno zdravljenje bi morala ta uredba 
zajemati kombinirana zdravila, če ta vsebujejo dele celic ali tkiv.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 82
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D A) (novo)

(da) hibridno bitje pomeni:

– zarodek, v katerega je bila vsajena celica 
kakršne koli nečloveške oblike življenja, ali
– zarodek, ki je sestavljen iz celic več kot 
enega zarodka, ploda ali človeka.

Or. en

(prej predlog spremembe18, spremenjena obrazložitev iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

To opredelitev uvajamo za namen člena 3c te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 83
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D A) (novo)

(da) hibridno bitje pomeni:

– zarodek, v katerega je bila vsajena celica 
kakršne koli nečloveške oblike življenja, ali
– zarodek, ki je sestavljen iz celic več kot 
enega zarodka, ploda ali človeka.

Or. en
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(prej predlog spremembe18, spremenjena obrazložitev iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

To opredelitev uvajamo za namen člena 3c te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 84
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D A) (novo)

(db) hibrid pomeni:

– človeško jajčno celico, ki je bila oplojena 
s spermo nečloveške oblike življenja,

– jajčno celico nečloveške oblike življenja, 
ki je bila oplojena s človeško spermo,

– človeško jajčno celico, v katero je bilo 
vsajeno jedro celice nečloveške oblike 
življenja,

– jajčno celico nečloveške oblike življenja, 
v katero je bilo vsajeno jedro človeške 
celice, ali

– človeško jajčno celico ali jajčno celico 
nečloveške oblike življenja, ki kako 
drugače vsebuje haploidne nize 
kromosomov človeka in nečloveške oblike 
življenja.

Or. en

(prej predlog spremembe19, spremenjena obrazložitev iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

To opredelitev uvajamo za namen člena 3c te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 85
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D B) (novo)

(db) hibrid pomeni:
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– človeško jajčno celico, ki je bila oplojena 
s spermo nečloveške oblike življenja,

– jajčno celico nečloveške oblike življenja, 
ki je bila oplojena s človeško spermo,

– človeško jajčno celico, v katero je bilo 
vsajeno jedro celice nečloveške oblike 
življenja,

– jajčno celico nečloveške oblike življenja, 
v katero je bilo vsajeno jedro človeške 
celice, ali

– človeško jajčno celico ali jajčno celico 
nečloveške oblike življenja, ki kako 
drugače vsebuje haploidne nize 
kromosomov človeka in nečloveške oblike 
življenja.

Or. en

(prej predlog spremembe19, spremenjena obrazložitev iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

To opredelitev uvajamo za namen člena 3c te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 86
ČLEN 3

Kadar zdravilo za napredno zdravljenje 
vsebuje človeške celice ali tkiva, se 
darovanje, pridobivanje in testiranje teh celic 
ali tkiv izvede v skladu z določbami iz 
Direktive 2004/23/ES.

Kadar zdravilo za napredno zdravljenje 
vsebuje človeške celice ali tkiva, se 
darovanje, pridobivanje in testiranje teh celic 
ali tkiv izvede v skladu z določbami iz 
Direktive 2004/23/ES brez poseganja v bolj 
natančne določbe iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obstoječo zakonodajo bi moralo biti darovanje, pridobivanje in testiranje človeških 
tkiv in celic usklajeno z visokimi standardi kakovosti in varnosti, da bi zagotovili visoko raven 
varovanja zdravja v Skupnosti. Poleg tega je treba zagotoviti, da se človeško telo in njegovi 
deli ne tržijo. Zato imajo države članice za namene te uredbe nujno obveznost, da zagotovijo 
prostovoljno in neplačano darovanje ter neprofitno pridobivanje tkiv ali celic (novi člen 3A).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 87
ČLEN 3

Kadar zdravilo za napredno zdravljenje 
vsebuje človeške celice ali tkiva, se 
darovanje, pridobivanje in testiranje teh celic 
ali tkiv izvede v skladu z določbami iz 
Direktive 2004/23/ES. 

Kadar zdravilo za napredno zdravljenje 
vsebuje človeške celice ali tkiva, se 
darovanje, pridobivanje in testiranje teh celic 
ali tkiv izvede v skladu z določbami iz 
Direktive 2004/23/ES brez poseganja v bolj 
natančne določbe iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obstoječo zakonodajo bi moralo biti darovanje, pridobivanje in testiranje človeških 
tkiv in celic usklajeno z visokimi standardi kakovosti in varnosti, da bi zagotovili visoko raven 
varovanja zdravja v Skupnosti. Poleg tega je treba zagotoviti, da se človeško telo in njegovi 
deli ne tržijo. Zato imajo države članice za namene te uredbe nujno obveznost, da zagotovijo 
prostovoljno in neplačano darovanje ter neprofitno pridobivanje tkiv ali celic (novi člen 3A).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 88
ČLEN 3 A (novo)

Člen 3a
Prepoved trženja človeškega telesa
Če zdravilo za napredno zdravljenje vsebuje 
človeška tkiva ali celice, se vsaka faza 
postopka za pridobitev dovoljenja izvede v 
skladu z načelom, da je prepovedano 
trženje človeškega telesa in njegovih delov. 
S tem ciljem in za namene te uredbe države 
članice zagotovijo:
– da je darovanje človeških celic in tkiv 
prostovoljno in neplačano ter se opravi na 
podlagi svobodne volje darovalca brez 
plačila, razen nadomestila, in
– da se pridobivanje tkiv in celic izvaja 
neprofitno.

Or. en
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(prej predlog spremembe 20 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Hiter razvoj biotehnologije in biomedicine ne sme ogrožati zaščite temeljnih pravic. Te 
pravice, od katerih je ena najpomembnejših pravica do osebne celovitosti, so določene v 
Oviedski konvenciji in v Listini o temeljnih pravicah. Ti standardi se lahko uveljavljajo le, če 
se dosledno spoštujejo v vseh fazah postopka za pridobitev dovoljenja. Zato mora EMEA 
izpolnjevati to posebno obveznost. Poleg tega morajo države članice zato zagotoviti 
prostovoljno in brezplačno darovanje ter jamčiti neprofitno pridobivanje tkiv in celic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 89
ČLEN 3 A (novo)

Člen 3a
Prepoved trženja človeškega telesa
Če zdravilo za napredno zdravljenje vsebuje 
človeška tkiva ali celice, se vsaka faza 
postopka za pridobitev dovoljenja izvede v 
skladu z načelom, da je prepovedano 
trženje človeškega telesa in njegovih delov. 
S tem ciljem in za namene te uredbe države 
članice zagotovijo:
– da je darovanje človeških celic in tkiv 
prostovoljno in neplačano ter se opravi na 
podlagi svobodne volje darovalca brez 
plačila, razen nadomestila, in
– da se pridobivanje tkiv in celic izvaja 
neprofitno.

Or. en

(prej predlog spremembe 20 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Hiter razvoj biotehnologije in biomedicine ne sme ogrožati zaščite temeljnih pravic. Te 
pravice, od katerih je ena najpomembnejših pravica do osebne celovitosti, so določene v 
Oviedski konvenciji in v Listini o temeljnih pravicah. Ti standardi se lahko uveljavljajo le, če 
se dosledno spoštujejo v vseh fazah postopka za pridobitev dovoljenja. Zato mora EMEA 
izpolnjevati to posebno obveznost. Poleg tega morajo države članice zato zagotoviti 
prostovoljno in brezplačno darovanje ter jamčiti neprofitno pridobivanje tkiv in celic.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 90
ČLEN 3 A (novo)

Člen 3a
Prepoved trženja človeškega telesa

Če zdravilo za napredno zdravljenje vsebuje 
človeška tkiva ali celice, se vsaka faza 
postopka za pridobitev dovoljenja izvede v 
skladu z načelom, da je prepovedano 
trženje človeškega telesa in njegovih delov. 
S tem ciljem in za namene te uredbe države 
članice zagotovijo:
– da je darovanje človeških celic in tkiv 
prostovoljno in neplačano ter se opravi na 
podlagi svobodne volje darovalca brez 
plačila, razen nadomestila, in
– da se pridobivanje tkiv in celic izvaja 
neprofitno.

Or. en

(prej predlog spremembe 20 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Hiter razvoj biotehnologije in biomedicine ne sme ogrožati zaščite temeljnih pravic. Te 
pravice, od katerih je ena najpomembnejših pravica do osebne celovitosti, so določene v 
Oviedski konvenciji in v Listini o temeljnih pravicah. Ti standardi se lahko uveljavljajo le, če 
se dosledno spoštujejo v vseh fazah postopka za pridobitev dovoljenja. Zato mora EMEA 
izpolnjevati to posebno obveznost. Poleg tega morajo države članice zato zagotoviti 
prostovoljno in brezplačno darovanje ter jamčiti neprofitno pridobivanje tkiv in celic.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 91
ČLEN 3 B (novo)

Člen 3 b
Prepoved izdelkov, ki spreminjajo človeško 

zarodno linijo

Za izdelke, ki spreminjajo genetsko 
identiteto zarodne linije človeških bitij, 
razen tistih, ki so namenjeni zdravljenju 
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raka spolnih žlez, se ne izda dovoljenje.

Or. en

(prej predlog spremembe 65 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Kot pojasnjujeta člena 1 in 13 Oviedske konvencije, je s spremembo podedovanja genetske 
identitete ogroženo človekovo dostojanstvo. Izdelki, ki niso niti predmet kliničnega 
preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES, niti jih ni mogoče zakonito patentirati v skladu 
z Direktivo 98/44/ES, v skladu s to uredbo ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve 
dovoljenja. Vseeno pa bi morala biti izdelkom za zdravljenje raka spolnih žlez omogočena 
pridobitev evropskega dovoljenja za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 92
ČLEN 3 B (novo)

Člen 3 b
Prepoved izdelkov, ki spreminjajo človeško 

zarodno linijo
Za izdelke, ki spreminjajo genetsko 
identiteto zarodne linije človeških bitij, 
razen tistih, ki so namenjeni zdravljenju 
raka spolnih žlez, se ne izda dovoljenje.

Or. en

(prej predlog spremembe 65 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Kot pojasnjujeta člena 1 in 13 Oviedske konvencije, je s spremembo podedovanja genetske 
identitete ogroženo človekovo dostojanstvo. Izdelki, ki niso niti predmet kliničnega 
preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES, niti jih ni mogoče zakonito patentirati v skladu 
z Direktivo 98/44/ES, v skladu s to uredbo ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve 
dovoljenja. Vseeno pa bi morala biti izdelkom za zdravljenje raka spolnih žlez omogočena 
pridobitev evropskega dovoljenja za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott in Johannes Blokland

Predlog spremembe 93
ČLEN 3 C (novo)
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Člen 3c
Prepoved izdelkov, pridobljenih iz 

človeško–živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij

Za izdelke, ki so pridobljeni iz človeško–
živalskih hibridov ali hibridnih bitij ali 
vsebujejo tkiva ali celice, ki izvirajo ali so 
pridobljene iz človeško-živalskih hibridov 
ali hibridnih bitij, se ne izda dovoljenje.
Ta določba ne prepoveduje presaditve 
somatskih živalskih celic ali tkiv na telo 
človeka za terapevtske namene, če ta ne 
posega v zarodno linijo.

Or. en

(prej predlog spremembe 22 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Spoštovati je treba človekovo telesno in duševno celovitost ter človekovo dostojanstvo, kot je 
poudarjeno v Listini Unije o temeljnih pravicah. Ustvarjanje človeško-živalskih hibridov ali 
hibridnih bitij krši pravico do osebne celovitosti in človekovo dostojanstvo. Poleg tega 
Direktiva 98/44/ES o pravnem varstvu biotehnoloških izumov poudarja, da ustvarjanja 
hibridnih bitij iz zarodnih celic ni mogoče patentirati. Zato se v skladu s to uredbo ne smejo 
izdajati dovoljenja za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelana na njihovi 
podlagi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 94
ČLEN 3 C (novo)

Člen 3c
Prepoved izdelkov, pridobljenih iz 

človeško–živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij

Za izdelke, ki so pridobljeni iz človeško–
živalskih hibridov ali hibridnih bitij ali 
vsebujejo tkiva ali celice, ki izvirajo ali so 
pridobljene iz človeško-živalskih hibridov 
ali hibridnih bitij, se ne izda dovoljenje.
Ta določba ne prepoveduje presaditve 
somatskih živalskih celic ali tkiv na telo 
človeka za terapevtske namene, če ta ne 
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posega v zarodno linijo.

Or. en

(prej predlog spremembe 22 iz PR FdR 617323)

Obrazložitev

Spoštovati je treba človekovo telesno in duševno celovitost ter človekovo dostojanstvo, kot je 
poudarjeno v Listini Unije o temeljnih pravicah. Ustvarjanje človeško-živalskih hibridov ali 
hibridnih bitij krši pravico do osebne celovitosti in človekovo dostojanstvo. Poleg tega 
Direktiva 98/44/ES o pravnem varstvu biotehnoloških izumov poudarja, da ustvarjanja 
hibridnih bitij iz zarodnih celic ni mogoče patentirati. Zato se v skladu s to uredbo ne smejo 
izdajati dovoljenja za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelana na njihovi 
podlagi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 95
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Pravila iz členov 6(7), 9(4) in 9(6) 
Direktive 2001/20/ES glede zdravil za 
gensko in somatsko celično zdravljenje se 
uporabljajo za izdelke tkivnega inženirstva.

1. Pravila iz členov 6(7), 9(4) in 9(6) 
Direktive 2001/20/ES glede zdravil za 
gensko in somatsko celično zdravljenje se ne 
uporabljajo za izdelke tkivnega inženirstva.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšano obdobje preverjanja 180 dni (kakor zahteva direktiva o kliničnem preskušanju) za 
zdravila za gensko in somatsko celično zdravljenje ne bi smelo veljati za izdelke tkivnega 
inženirstva. Za nekatere zadevne izdelke veljajo enostavnejši in hitrejši postopki iz veljavne 
direktive o kliničnem preskušanju, ki so povsem ustrezni. Poleg tega je na podlagi veljavne 
ameriške zakonodaje 30 dni dovolj za takšne izdelke in ni razloga, da bi bilo to časovno 
obdobje neustrezno. Zato se predlaga, naj za izdelke tkivnega inženirstva veljajo enaka 
pravila kot za zdravila za uporabo pri ljudeh.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 96
ČLEN 4, ODSTAVEK 3

3. Komisija pripravi podrobne smernice o 
dobri klinični praksi, značilni za zdravila za 
napredno zdravljenje.

3. Komisija pripravi podrobne smernice o 
postopkih pridobivanja dovoljenj za 
klinično preskušanje in dobri klinični 
praksi, značilni za zdravila za napredno 



PE 382.323v03-00 30/54 AM\645919SL.doc

SL

zdravljenje in zlasti za izdelke tkivnega 
inženirstva.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava, da je treba razviti zakonodajo in smernice, ki danes še ne 
obstajajo, zlasti za izdelke tkivnega inženirstva, in to ne le ob upoštevanju dobre klinične 
prakse, temveč tudi glede dovoljenj za klinična preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 97
ČLEN 4, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Glede določb, navedenih v odstavkih 2 
in 3 tega člena, se vsak predlog Komisije, 
vključno z morebitnimi predlogi sprememb, 
posreduje Odboru za napredno zdravljenje, 
da o njem poda svoje mnenje. Vsako 
mnenje se objavi ob prvi priložnosti.

Or. fr

(prej predlog spremembe 66 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Zaradi potrebe, da se besedila prilagodijo znanstvenemu napredku brez njihove sistematične 
obravnave v Parlamentu, ne sme priti do spregleda interesov bolnikov. Predlog spremembe 
pravil na področju kliničnih preskušanj in proizvodnje zdravil za napredno zdravljenje, kot je 
zapisan v tem predlogu uredbe, je lahko predviden le ob največji možni preglednosti. Uredba 
bi morala zato zelo jasno določati, da mora Komisija upravičiti vse morebitne prilagoditve in 
postopek odločanja ter da mora biti Odbor za napredno zdravljenje sistematično vključen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 98
ČLEN 5

Komisija objavi podrobne smernice v 
skladu z načeli dobre proizvodne prakse, 
značilne za zdravila za napredno 
zdravljenje.

Komisija sprejme ukrepe, ki vključujejo 
načela in smernice dobre proizvodne 
prakse, zlasti za izdelke tkivnega 
inženirstva, v skladu s postopkom iz člena 
26(2). Pri razvoju takih načel in smernic se 
Komisija posvetuje s predstavniki 
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regulirane industrije in drugimi 
strokovnjaki ter po potrebi upošteva načela 
kakovostnih sistemov, veljavnih v skladu z 
direktivama 90/385/EGS in 93/42/EGS ter 
ustreznimi evropskimi in mednarodnimi 
standardi in normativi, veljavnimi po teh 
direktivah.

Or. en

Obrazložitev

V povezavi z zdravili za napredno zdravljenje mogoče niso povsem ustrezna obstoječa načela 
dobre proizvodnje, ki jih določa direktiva 2003/94/ES. Primerna bi bila nova direktiva o 
načelih dobre proizvodnje, ki se posebej osredotoča na zdravila za napredno zdravljenje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 99
ČLEN 5

Komisija objavi podrobne smernice v skladu 
z načeli dobre proizvodne prakse, značilne 
za zdravila za napredno zdravljenje.

Komisija pripravi smernice v skladu z načeli 
dobre proizvodne prakse, značilne za 
zdravila za napredno zdravljenje, ki se v 
najkrajšem možnem času objavijo na 
spletni strani Agencije.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da sta objava in razširjanje smernic prek spletnih strani Agencije bistvenega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 100
ČLEN 6, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Izdelek tkivnega inženirstva, ki sodi pod 
opredelitev medicinskega pripomočka iz 
člena 1(2)(a) Direktive 90/385/EGS ali 
člena 1(2)(a) Direktive 93/42/EGS in 
katerega način delovanja ni predvsem 
farmakološki, imunološki ali presnovni, se 
ne obravnava kot zdravilo v smislu 
Direktive 2001/83/ES in se po potrebi 
obravnava kot zdravilo v smislu ureditve v 
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skladu z Direktivo 90/385/EGS ali 
Direktivo 93/42/EGS, ne glede na katero 
koli drugo določbo teh direktiv.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, katerih način delovanja ni predvsem fizični, bodo urejeni kot pripomočki, tisti, katerih 
način delovanja je farmakološki, imunološki ali presnovni, pa bodo urejeni kot zdravila.
Veljali bodo tudi varnostni standardi za človeška tkiva in celice, ki jih določa Direktiva 
2004/23/ES. Izdelki tkivnega inženirstva, katerega način delovanja ni predvsem farmakološki, 
imunološki ali presnovni, se torej urejajo kot pripomočki in ne zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 101
ČLEN 7

Posebne zahteve za izdelke tkivnega 
inženirstva

Posebne zahteve za zdravila za napredno 
zdravljenje s pripomočki

Poleg zahtev iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 
726/2004 vsebujejo vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet z izdelki tkivnega 
inženirstva opis fizikalnih značilnosti 
izdelka in njegovega delovanja ter opis 
metod za načrtovanje izdelka v skladu s 
Prilogo I k Direktivi 2001/83/ES.

Poleg zahtev iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 
726/2004 vloge za pridobitev dovoljenja za 
zdravila za napredno zdravljenje z 
zdravstvenimi pripomočki, biomateriali, 
vgraditvami ali matricami vsebujejo opis 
fizikalnih značilnosti izdelka in njegovega 
delovanja ter opis metod za načrtovanje 
izdelka v skladu s prilogo I k Direktivi 
2001/83/ES ali z ustreznimi pravnimi 
zahtevami.

Or. en

Obrazložitev

Priloga I Direktive 2001/83/ES o farmacevtskih izdelkih ne vsebuje zahtev za medicinske 
pripomočke in bi zato po potrebi morale veljate druge pravne zahteve, ki bi zagotavljale opis 
fizikalnih značilnosti medicinskega pripomočka in njegovega delovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 102
ČLEN 8, ODSTAVEK 1 A (novo)

Vsak predlog spremembe, ki ga predlaga 
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Komisija, se posreduje Odboru za napredno 
zdravljenje, da o njem poda svoje mnenje. 
Vsako mnenje se objavi ob prvi priložnosti.

Or. fr

(prej predlog spremembe 68 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Zaradi potrebe, da se besedila prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku brez 
njihove sistematične obravnave v Parlamentu, ne sme priti do spregleda interesov bolnikov. 
Predlog spremembe pravil na področju kliničnih preskušanj in proizvodnje izdelkov tkivnega 
inženirstva, kot je zapisan v tem predlogu uredbe, se lahko predvidi le ob največji možni 
preglednosti. Uredba bi morala zato zelo jasno določati, da mora Komisija upravičiti vse 
morebitne prilagoditve in postopek odločanja ter da mora biti Odbor za napredno zdravljenje 
sistematično vključen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 103
ČLEN 9, ODSTAVEK 3

3. Nasvet, ki ga Odbor za napredno 
zdravljenje da po odstavku 1, se pošlje 
predsedniku Odbora za zdravila za uporabo 
v humani medicini pravočasno, da se 
zagotovi upoštevanje roka iz člena 6(3) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

3. Odbor za napredno zdravljenje pripravi 
osnutek znanstvenega mnenja, ki ga 
posreduje Odboru za zdravila za uporabo v 
humani medicini in je podlaga za njegovo 
obravnavo v odboru.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje je organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki, ki lahko na podlagi 
končnega sklepa Odbora za zdravila izda znanstveno mnenje, zato se mora njegova 
pristojnost povečati. Za zagotovitev ustrezne ravni strokovnega znanja je potrebno vključiti 
strokovnjake kot člane, ki imajo osnovno znanje o ocenjevanju medicinskih pripomočkov, ker 
imajo številni zadevni proizvodi veliko značilnosti medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 104
ČLEN 9, ODSTAVEK 3

3. Nasvet, ki ga Odbor za napredno 
zdravljenje da po odstavku 1, se pošlje 

3. Nasvet, ki ga Odbor za napredno 
zdravljenje da po odstavku 1, se pošlje 
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predsedniku Odbora za zdravila za uporabo 
v humani medicini pravočasno, da se 
zagotovi upoštevanje roka iz člena 6(3) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

predsedniku Odbora za zdravila za uporabo 
v humani medicini pravočasno, da se 
zagotovi upoštevanje roka iz člena 6(3) 
Uredbe (ES) št. 726/2004. Če se predlagatelj 
ne strinja z nasvetom Odbora za napredno 
zdravljenje, lahko v 15 dneh od prejema 
nasveta predloži pisne opazke Odboru za 
zdravila za uporabo v humani medicini. 
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini pred izdajo mnenja zasliši 
predlagatelja, če ta v svojih pisnih opazkah 
to zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi člena 9(2) Uredbe (ES) št. 726/2004, v skladu s katerim ima predlagatelj možnost, da 
s pisnim obvestilom agenciji zahteva ponoven pregled mnenja Odbora za zdravila za humano 
uporabo, mora tudi predlagatelj, ki prejme mnenje Odbora za napredno zdravljenje, imeti 
možnost za pritožbo, da se znotraj agencije zagotovi doslednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 105
ČLEN 9, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Pri vlogah za izdelke tkivnega 
inženirstva Odbor za zdravila za humano 
uporabo izda mnenje v roku 150 dni, 
določenem v členu 14(9) Uredbe (ES) št. 
726/2004. Odbor sprejme tudi ustrezne 
določbe za pregled sprememb pri 
dovoljenjih za promet za izdelke tkivnega 
inženirstva v skladu s postopkom iz člena 
87(2) Uredbe (ES) št. 726/2004, ob 
upoštevanju, če je primerno, razlik med 
takimi izdelki in drugimi zdravili, ki bi 
upravičevale poenostavljene ali pospešene 
postopke.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi hitrega razvoja in omejene življenjske dobe izdelkov tkivnega inženirstva predlog 
spremembe predvideva pospešen pregled začetnih vlog za pridobitev dovoljenja za promet 
(150 dni za pregled Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini, namesto 210 dni, kot 
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je dovoljeno pri običajnih zdravilih) in poziva Komisijo, naj pripravi direktivo o spremembah, 
ki bo upoštevala posebne lastnosti izdelkov tkivnega inženirstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 106
ČLEN 10, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Vloga za pridobitev dovoljenja za 
promet kombiniranega zdravila za 
napredno zdravljenje vključuje dokazilo o 
skladnosti z nujnimi zahtevami iz člena 6.

Or. en

Obrazložitev

Pripomoček, ki je del kombiniranega zdravila za napredno zdravljenje, mora v skladu s 
členom 6 predlagane uredbe izpolnjevati ustrezne bistvene zahteve za pripomočke. Dokaz o 
skladnosti z zahtevami je treba navesti v vlogi za dovoljenje za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in John Bowis

Predlog spremembe 107
ČLEN 10, ODSTAVEK 2

2. Kadar je medicinski pripomoček ali 
aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, 
ki je del kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje, že ocenil priglašeni organ v 
skladu z Direktivo 93/42/EGS ali Direktivo 
90/385/EGS, Agencija upošteva rezultate 
navedene ocene pri vrednotenju zadevnega 
zdravila.

2. Vloga za pridobitev dovoljenja za promet 
kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje lahko vključuje oceno 
medicinskih pripomočkov ali aktivnih 
medicinskih pripomočkov za vsaditev, ki jo 
pripravi priglašeni organ v skladu z 
Direktivo 93/42/EGS ali 
Direktivo 90/385/EGS. Agencija pri 
ocenjevanju zadevnega zdravila upošteva 
rezultate navedene ocene.

Če vloga ne vsebuje zgoraj omenjene 
ocene, Agencija pridobi mnenje o 
skladnosti dela pripomočka s prilogo I k 
Direktivi 93/42/EGS ali k Direktivi 
90/385/EGS od priglašenega organa, ki se 
določi skupaj s predlagateljem.

Or. en
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Obrazložitev

Specifično znanje Agencije in organov se primerno uporablja, vendar se je treba pri tem 
izogniti odvečnosti in prekrivanju. Nepotrebne zamude bo zmanjšala tudi jasna opredelitev 
vlog in dolžnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 108
ČLEN 10, ODSTAVEK 2

2. Kadar je medicinski pripomoček ali 
aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, 
ki je del kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje, že ocenil priglašeni organ v 
skladu z Direktivo 93/42/EGS ali Direktivo 
90/385/EGS, Agencija upošteva rezultate 
navedene ocene pri vrednotenju zadevnega 
zdravila.

2. Vloga za pridobitev dovoljenja za promet 
kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje lahko po potrebi vključuje
oceno medicinskih pripomočkov ali 
aktivnih medicinskih pripomočkov za 
vsaditev, ki jo pripravi priglašeni organ v 
skladu z Direktivo 93/42/EGS ali 
Direktivo 90/385/EGS. Agencija pri 
ocenjevanju zadevnega zdravila upošteva 
rezultate navedene ocene. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da lahko predlagatelj odloča, ali naj pristojni organ v skladu z zakonodajo 
o medicinskih pripomočkih oceni in certificira medicinski pripomoček, ki je del 
kombiniranega zdravila za napredno zdravljenje. V takem primeru mora agencija to oceno 
upoštevati pri ocenjevanju celotnega kombiniranega zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 109
ČLEN 10, ODSTAVEK 2

2. Kadar je medicinski pripomoček ali 
aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, 
ki je del kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje, že ocenil priglašeni organ v 
skladu z Direktivo 93/42/EGS ali Direktivo 
90/385/EGS, Agencija upošteva rezultate 
navedene ocene pri vrednotenju zadevnega 
zdravila.

2. Vloga za pridobitev dovoljenja za promet 
kombiniranega zdravila za napredno 
zdravljenje lahko vključuje oceno 
medicinskih pripomočkov ali aktivnih 
medicinskih pripomočkov za vsaditev, ki jo 
pripravi priglašeni organ, določen skupaj s 
predlagateljem, v skladu z 
Direktivo 93/42/EGS ali 
Direktivo 90/385/EGS. Agencija pri 
ocenjevanju zadevnega zdravila upošteva 
rezultate navedene ocene.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da lahko predlagatelj odloča, ali naj pristojni organ, določen skupaj s 
predlagateljem, oceni in certificira medicinski pripomoček, ki je del kombiniranega zdravila 
za napredno zdravljenje, da se zagotovi fleksibilnejši postopek ocenjevanja zadevnega 
zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 110
ČLEN 14, ODSTAVEK 2

2. Navodilo za uporabo odraža rezultate 
posvetovanj s ciljnimi skupinami bolnikov, 
da se zagotovi berljivost, jasnost in 
enostavna uporaba navodil.

2. Kjer izdelke na bolnikih uporabljajo 
izključno zdravniki, se lahko povzetek 
glavnih značilnosti zdravila v skladu s 
členom 11 Direktive 2001/83/ES uporabi 
kot navodilo za uporabo.

Or. en

(prej predlog spremembe 74 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Glede na to, da večina zdravil za napredno zdravljenje ne bo prišla v roke bolnikov, ampak 
jih bodo neposredno uporabljali zdravniki, je treba bolnikom zagotoviti informacije o 
zdravljenju, zlasti v primerih avtolognih proizvodov, še pred odstranitvijo vhodnih snovi. Zato 
bi bilo treba vpeljati možnost, da se povzetek glavnih značilnosti zdravila uporabi kot 
navodilo za uporabo. Ker bolniki ne bodo prišli v stik z navodili za uporabo, se lahko izbriše 
besedilo o potrebi po posvetovanju s ciljnimi skupinami bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 111
ČLEN 15, NASLOV

Obvladovanje tveganj po pridobitvi 
dovoljenja za promet 

Spremljanje učinkovitosti, neželenih 
učinkov in obvladovanje tveganj po 
pridobitvi dovoljenja za promet

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe sledi predlogu spremembe 27(člen 15(1).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 112
ČLEN 17, ODSTAVEK 2

2. Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) 
št. 297/95 se za vsak nasvet Agencije iz 
odstavka 1 in člena 57(1)(n) Uredbe (ES) št. 
726/2004 v zvezi z zdravili za napredno 
zdravljenje, uporablja 90-odstotno znižanje 
pristojbine, ki jo je treba plačati Agenciji.

2. Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) 
št. 297/95 se za vsak nasvet Agencije iz 
odstavka 1 in člena 57(1)(n) Uredbe (ES) št. 
726/2004 v zvezi z zdravili za napredno 
zdravljenje, uporablja za MSP in inovativna 
podjetja, v skladu z merili opredeljenimi v 
okviru državnih pomoči EU za raziskave, 
razvoj in inovacije z 22. novembra 2006,
90-odstotno, za druge predlagatelje pa 65-
odstotno znižanje pristojbine, ki jo je treba 
plačati Agenciji.

Or. en

Obrazložitev

Uredba želi spodbuditi in podpreti razvoj zdravil za napredno zdravljenje s pomočjo podjetij, 
katerih specifičnost mora biti priznana. Omejitev bo osredotočena na podporo podjetjem, ki 
ne izpolnjujejo meril priporočila Komisije 2003/361/ES za uvrstitev med mala in srednje 
velika podjetja, vendar potrebujejo podobno podporo, ker zaradi visoke naložbe v raziskave 
in razvoj presegajo najvišji letni promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 113
ČLEN 19 A (novo)

Člen 19a
Spodbude za mala in srednje velika 

biotehnološka podjetja
1. Proizvajalci zdravil za napredno 
zdravljenje, ki zaposlujejo do 500 ljudi in 
njihov promet ne presega 100 milijonov 
EUR ali njihova bilančna vsota ne presega 
70 milijonov EUR, so upravičeni do vseh 
spodbud, ki se dodeljujejo malim in srednje 
velikim podjetjem v skladu s priporočilom 
Komisije 2003/361/ES.

2. Enako velja za podjetja, v katerih imajo 
druga podjetja do 50 % delež ter njihove 
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naložbe v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti presegajo 15 % njihovega 
letnega prometa.

Or. en

(prej predlog spremembe 83 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Številna mlada biotehnološka podjetja težko izpolnjujejo merila za mala in srednje velika 
podjetja. Eden od razlogov je, da se lahko z nakupom patenta ali tehnološke platforme ustvari 
velik enkraten prihodek, ki presega obstoječe omejitve. Drugi razlog je, da številna podjetja 
ne izpolnjujejo trenutnega merila neodvisnosti (deleži pod 25 %), ker oblikujejo zavezništva z 
drugimi podjetji. Te težave so lahko zelo pomembne za biotehnološka podjetja. Nenazadnje bi 
morala ta podjetja uživati ugodnejše finančne pogoje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 114
ČLEN 19 B (novo)

Člen 19b
Zmanjšanje pristojbine za dovoljenje za 

promet
1. Pristojbina za dovoljenje za promet se 
zmanjša na 50 %, če lahko predlagatelj 
dokaže, da v Skupnosti obstaja poseben 
javni interes za zdravilo za napredno 
zdravljenje ali je donos iz naložb, ki se 
pričakuje pri trženju takšnega proizvoda, 
majhen.
2. Odstavek 1 se uporablja tudi za 
pristojbine za dejavnosti, ki jih opravlja 
Agencija po pridobitvi dovoljenja v prvem 
letu po izdaji dovoljenja za promet za 
zdravilo. 
3. V primeru malih in srednje velikih 
podjetij ali podjetij, ki zaposlujejo do 500 
ljudi in njihov promet ne presega 100 
milijonov EUR ali njihova bilančna vsota 
ne presega 70 milijonov EUR, se odstavek 1 
brez časovne omejitve uporablja tudi za 
pristojbine za dejavnosti, ki jih opravlja 
Agencija po pridobitvi dovoljenja za 
promet.
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4. V primeru podjetja, v katerem imajo 
druga podjetja do 50 % delež in če njegova 
naložba v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti presega 15 % njegovega letnega 
prometa, se odstavek 1 brez časovne 
omejitve uporablja tudi za pristojbine za 
dejavnosti, ki jih opravlja Agencija po 
pridobitvi dovoljenja za promet.

Or. en

(prej predlog spremembe 84 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Zmanjšanje pristojbin za dovoljenje za promet je potrebno v primerih, ko so zdravila za 
napredno zdravljenje namenjena javnemu interesu, kot v primeru zdravil sirot, ali kjer je 
predlagatelj malo ali srednje veliko podjetje. Za te proizvode in podjetja predstavlja 
centraliziran postopek veliko upravno breme, ki ga je treba zmanjšati z znižanjem pristojbin.
Določeno zmanjšanje stroškov je potrebno tudi v primerih avtolognih zdravil za napredno 
zdravljenje in zdravil za namensko uporabo, ker je te proizvode mogoče tržiti le v omejenem 
obsegu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 115
ČLEN 19 A (novo)

Člen 19a
Tehnična podpora

Države članice v zvezi z uporabo te uredbe 
zagotovijo predlagateljem in imetnikom 
dovoljenja za promet posebno tehnično 
podporo. To podporo zagotovijo pristojni 
nacionalni organi in se osredotoča zlasti 
na: 
- podporo podjetjem, ki ne izpolnjujejo 
meril priporočila Komisije 2003/361/ES za 
uvrstitev med MSP, vendar potrebujejo 
podobno podporo; na primer če ne spadajo 
med MSP, ker ne ustrezajo merilu 
neodvisnosti ali ker zaradi visoke naložbe v 
raziskave in razvoj presegajo najvišji letni 
promet, ter
- podporo posameznim bolnišnicam ali 
drugim manjšim ustanovam, npr. 
univerzitetnim oddelkom, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz člena 3(7) Uredbe št. 
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2001/83/ES. Podpora se zagotovi pod 
pogojem, da se zdravila za napredno 
zdravljenje pripravljajo in uporabljajo 
znotraj tehnične odgovornosti 
specializiranega zdravnika in v skladu z 
zdravniškim receptom posameznega 
pacienta. 

Or. en

(prej predlog spremembe 82 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Izvzetja iz področja uporabe direktive se kolikor je mogoče omejijo, da bodo nova zdravila 
hitreje pomagala vsem bolnikom v Evropi. Glede na posebnosti tega zelo inovativnega 
sektorja pa je treba dati posebno podporo skupinam morebitnih predlagateljev. To se najbolje 
doseže na nacionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 116
ČLEN 21, ODSTAVEK 1, TOČKA C A (novo)

(ca) štiri člane imenuje Komisija na podlagi 
javnega razpisa, imeti morajo strokovno 
znanje o medicinskih pripomočkih, ki 
vsebujejo izdelke tkivnega inženirstva, so 
sestavljeni iz njih, ali se uporabljajo v 
povezavi z njimi.

Or. en

(prej spremenjeni predlog spremembe 88 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje je organ, sestavljen iz strokovnjakov, ki lahko na podlagi 
končnega sklepa Odbora za zdravila izda znanstveno mnenje, zato se mora njegova 
pristojnost povečati. Za zagotovitev ustrezne ravni strokovnega znanja je treba vključiti 
strokovnjake kot člane z osnovnim znanjem o vrednotenju medicinskih pripomočkov, ker 
imajo številni zadevni proizvodi veliko značilnosti medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 117
ČLEN 21, ODSTAVEK 1, TOČKA C A (novo)
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(ca) en član Agencije iz delovne skupine za 
farmakovigilanco.

Or. fr

(prej predlog spremembe 89 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bo Odbor za napredno zdravljenje posvečal posebno pozornost 
upoštevanju neželenih učinkov zaradi narave naprednih zdravil, mora biti član tega Odbora 
predstavnik delovne skupine za farmakovigilanco iz Evropske agencije za zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 118
ČLEN 21, ODSTAVEK 2

2. Vsi člani Odbora za napredno zdravljenje 
so izbrani zaradi svojih znanstvenih 
kvalifikacij ali izkušenj v zvezi z zdravili za 
napredno zdravljenje. Za doseganje cilja iz 
točke (b) odstavka 1 izvršni direktor 
Agencije usklajuje sodelovanje držav članic 
za zagotovitev končne sestave Odbora za 
napredno zdravljenje, ki naj ustrezno in 
enakomerno zajema znanstvena področja, 
pomembna za napredno zdravljenje, 
vključno z medicinskimi pripomočki, 
tkivnim inženirstvom, genskim 
zdravljenjem, celičnim zdravljenjem, 
biotehnologijo, farmakovigilanco, 
obvladovanjem tveganj in etiko.

2. Vsi člani Odbora za napredno zdravljenje 
in namestniki so izbrani zaradi svojih 
znanstvenih kvalifikacij ali izkušenj z 
zdravili za napredno zdravljenje. Za 
doseganje cilja iz točke (b) odstavka 1 
izvršni direktor Agencije usklajuje 
sodelovanje držav članic za zagotovitev 
končne sestave Odbora za napredno 
zdravljenje, ki naj ustrezno in enakomerno 
zajema znanstvena področja, pomembna za 
napredno zdravljenje, vključno z 
medicinskimi pripomočki, tkivnim 
inženirstvom, genskim zdravljenjem, 
celičnim zdravljenjem, biotehnologijo, 
farmakovigilanco, obvladovanjem tveganj in 
etiko. 

Vsaj dva člana Odbora za napredno 
zdravljenje in dva namestnika imata 
strokovno znanje za zdravstvene 
pripomočke.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni člani Odbora za napredno zdravljenje, ki jih uvaja odstavek 1, izpolnjujejo enaka 
merila znanstvene usposobljenosti ali izkušenj s področja zdravil za napredno zdravljenje kot 
člani. Za zagotovitev ustrezne ravni strokovnega znanja je treba vključiti strokovnjake kot 
člane z osnovnim znanjem o vrednotenju medicinskih pripomočkov, ker imajo številni zadevni 
proizvodi veliko značilnosti medicinskih pripomočkov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 119
ČLEN 21, ODSTAVEK 5

5. Agencija objavi imena in znanstvene 
kvalifikacije članov.

5. Imena in znanstvene kvalifikacije člankov 
bodo objavljeni na spletni strani agencije 
ob prvi priložnosti.

Or. fr

(prej predlog spremembe 92 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Zdi se pomembno, da so informacije o članih odbora javne in objavljene na spletni strani 
agencije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 120
ČLEN 22

1. Člani in strokovnjaki Odbora za 
napredno zdravljenje delujejo neodvisno in 
v javnem interesu. Nimajo finančnih ali 
drugih interesov v farmacevtskem sektorju, 
sektorju medicinskih pripomočkov ali 
biotehnološkem sektorju, ki bi lahko 
vplivali na njihovo nepristranskost.

Poleg zahtev iz člena 63 Uredbe (ES) št. 
726/2004 člani in namestniki Odbora za 
napredno zdravljenje nimajo finančnih ali 
drugih interesov v biotehnološkim sektorju 
in sektorju medicinskih pripomočkov, ki bi 
lahko vplivali na njihovo nepristranskost. 
Vsi posredni interesi, ki bi lahko bili 
povezani s temi sektorji, se vnesejo v 
register iz člena 63(2) Uredbe (ES) št. 
726/2004.

2. Vsi posredni interesi, ki bi lahko 
bili povezani s farmacevtskim sektorjem, 
sektorjem medicinskih pripomočkov ali 
biotehnološkim sektorjem, se vnesejo v 
register iz člena 63(2) Uredbe (ES) št. 
726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je za Odbor za napredno zdravljenje (v skladu s členom 63 Uredbe (ES) 
št. 726/2004) potrebna enaka mera preglednosti kot za obstoječe odbore v okviru Evropske 
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agencije za zdravila. Treba je tudi pojasniti, da so prepovedani interesi v biotehnološkim
sektorju ali sektorju medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 121
ČLEN 23, TOČKA (A)

(a) Odboru za zdravila za uporabo v 
humani medicini svetuje v zvezi z vsemi 
podatki, pridobljenimi med razvojem 
zdravila za napredno zdravljenje, oblikuje 
mnenje o kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti zdravila;

(a) oblikuje osnutek mnenja o kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil za 
napredno zdravljenje, ki se posreduje 
Odboru za zdravila za uporabo v humani 
medicini;

Or. en

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje je organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki, ki lahko na podlagi 
končnega sklepa Odbora za zdravila izda znanstveno mnenje, zato se mora njegova 
pristojnost povečati. Za zagotovitev ustrezne ravni strokovnega znanja je treba vključiti 
strokovnjake kot člane z osnovnim znanjem o vrednotenju medicinskih pripomočkov, ker 
imajo številni zadevni proizvodi veliko značilnosti medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 122
ČLEN 24, ODSTAVEK 1 A (novo)

Vsak predlog spremembe, ki ga predlaga 
Komisija, se posreduje Odboru za napredno 
zdravljenje, da o njem poda svoje mnenje. 
Vsako mnenje se objavi ob prvi priložnosti.

Or. fr

(prej predlog spremembe 96 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Zaradi potrebe po prilagoditvi besedila znanstvenemu in tehničnemu napredku brez njihove 
sistematične obravnave v Parlamentu, ne sme priti do spregleda interesov bolnikov. Predlog 
spremembe pravil na področju kliničnih preskušanj in proizvodnje zdravil za napredno 
zdravljenje, kot je zapisan v tem predlogu uredbe, je lahko predviden le ob največji možni 
preglednosti. Uredba bi morala zato zelo jasno določati, da mora Komisija upravičiti vse 
morebitne prilagoditve in postopek odločanja ter da mora biti Odbor za napredno zdravljenje 
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sistematično vključen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 123
ČLEN 25, ODSTAVEK 1 A (novo)

Komisija v tem poročilu oceni vpliv 
tehničnega napredka na uporabo te uredbe
in po potrebi pripravi zakonodajni predlog 
za pregled njenega področja uporabe in 
vključitev novih terapij, ki niso ne gensko 
zdravljenje ne celično zdravljenje niti 
gensko inženirstvo, čeprav ustrezajo 
opredelitvi za zdravila.

Or. en

(prej spremenjeni predlog spremembe 98 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Znanstveni napredek bo morda omogočil nove terapije, ki niso niti gensko zdravljenje niti 
celično zdravljenje niti gensko inženirstvo. Bilo bi v interesu pacientov, da bi jih v prihodnosti 
vključili in omogočili izdajanje dovoljenj za iz njih izhajajoča zdravila na evropski ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 124
ČLEN 25, ODSTAVEK 1 A (novo)

Komisija v tem poročilu oceni vpliv 
tehničnega napredka na uporabo te uredbe 
in po potrebi pripravi zakonodajni predlog 
za vključitev novih terapij, ki niso ne 
gensko zdravljenje ne celično zdravljenje 
niti gensko inženirstvo. 

Or. en

(prej spremenjeni predlog spremembe 98 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Znanstveni napredek bo morda omogočil nove terapije, ki niso niti gensko zdravljenje niti 
celično zdravljenje niti gensko inženirstvo. Bilo bi v interesu pacientov, da bi jih v prihodnosti
vključili in omogočili izdajanje dovoljenj za iz njih izhajajoča zdravila na evropski ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 125
ČLEN 27, TOČKA 2

Priloga, točka 1 a (Uredba (ES) št. 726/2004)

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 
o zdravilih za napredno zdravljenje)*]

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 
o zdravilih za napredno zdravljenje)*] razen 
izdelkov, ki:
- spreminjajo genetsko identiteto zarodnih 
celic človeškega bitja,

- so pridobljeni iz človeško–živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ali vsebujejo 
tkiva ali celice, ki izvirajo ali so pridobljene 
iz človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij.
To ne sme vplivati na presaditev somatskih 
živalskih celic ali tkiv na telo človeka za 
terapevtske namene, če ne posega v 
zarodno linijo (npr. ksenotransplantacija).

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Poleg tega direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih bitij iz zarodnih celic ni 
mogoče patentirati. Zato se za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelani na 
njihovi podlagi ne smejo odobriti dovoljenja Skupnosti. Če jih izključimo iz priloge Uredbe 
726/2004, izključimo tudi možnost, da ti izdelki pridobijo evropsko dovoljenje za promet. Za 
takšne izdelke se lahko izda le nacionalno dovoljenje za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 126
ČLEN 27, TOČKA 2

Priloga, točka 1 a (Uredba (ES) št. 726/2004)

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 
o zdravilih za napredno zdravljenje)*] razen 
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o zdravilih za napredno zdravljenje)*] izdelkov, ki:
- spreminjajo genetsko identiteto zarodnih 
celic človeškega bitja,

- so pridobljeni iz človeško–živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ali vsebujejo 
tkiva ali celice, ki izvirajo ali so pridobljene 
iz človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij.
To ne sme vplivati na presaditev somatskih 
živalskih celic ali tkiv na telo človeka za 
terapevtske namene, če ne posega v 
zarodno linijo (npr. ksenotransplantacija).

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Poleg tega direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih bitij iz zarodnih celic ni 
mogoče patentirati. Zato se za izdelke, ki vsebujejo taka tkiva in celice ali so izdelana na 
njihovi podlagi ne smejo odobriti dovoljenja Skupnosti. Če jih izključimo iz Priloge Uredbe 
726/2004, izključimo tudi možnost, da ti izdelki pridobijo evropsko dovoljenje za promet. Za 
takšne izdelke se lahko izda le nacionalno dovoljenje za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 127
ČLEN 27, TOČKA 2

Priloga, točka 1 a (Uredba (ES) št. 726/2004)

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 
o zdravilih za napredno zdravljenje)*]

1a. Zdravila za napredno zdravljenje, kot so 
opredeljena v Uredbi (ES) št. 
[…/Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba 
o zdravilih za napredno zdravljenje)*], razen 
zdravil za napredno zdravljenje za 
avtologno ali namensko uporabo, ki se 
proizvajajo in so naprodaj izključno v eni 
državi članici in za katera je ta država 
članica, v skladu z merili iz te uredbe, kot 
alternativo predvidela postopek pridobitve 
nacionalnega dovoljenja za promet za 
obdobje petih let po izdaji dovoljenja za 
promet na nacionalni ravni. Kasneje bo 
potrebna prošnja za obnovo po 
centraliziranem postopku, po obnovitvi pa 
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državno dovoljenje za promet postane 
centralno dovoljenje za promet.

Or. en

(prej predlog spremembe 102 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Da bi se številnim malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo tržiti svoj proizvod le v eni 
državi članici, olajšala faza nastopa na trgu, bi bilo treba za proizvode, ki se tržijo na 
nacionalni ravni, omogočiti pridobitev dovoljenja za promet na nacionalni ravni. To 
nacionalno dovoljenje za promet bi moralo biti omejeno na obdobje petih let. Po tem prvem 
petletnem obdobju se podaljšanje lahko opravi s centraliziranim dovoljenjem za promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 128
ČLEN 28, TOČKA 1

Člen 3, odstavek 7 (Direktiva 2001/83/ES)

7. Katero koli zdravilo za napredno 
zdravljenje, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. […/Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje)*], ki je v isti bolnišnici v celoti 
pripravljeno in uporabljeno za posameznega 
bolnika v skladu z receptom.

7. Katero koli zdravilo za napredno 
zdravljenje, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. […/Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje)*], ki je v istem bolnišničnem 
okolju v celoti pripravljeno in uporabljeno 
za posameznega bolnika v skladu z 
receptom.
Bolnišnično okolje je nacionalno omrežje 
bolnišnic in pridruženih centrov znotraj 
nacionalnega zdravstvenega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo, da se iz obsega te direktive izločijo tista zdravila za napredno zdravljenje, ki se 
izdelajo in uporabijo v bolnišničnem okolju. S tem bi na primer v nacionalnih zdravstvenih 
sistemih omogočili vzpostavitev nacionalnih mrež odličnosti pri zdravljenju s celičnim in 
tkivnim inženirstvom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 129
ČLEN 28, TOČKA 1

Člen 3, odstavek 7 (Direktiva 2001/83/ES)
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7. Katero koli zdravilo za napredno 
zdravljenje, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. […/Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje)*], ki je v isti bolnišnici v celoti 
pripravljeno in uporabljeno za posameznega 
bolnika v skladu z receptom.

7. Katero koli zdravilo za napredno 
zdravljenje, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. […/Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje)*], ki je v isti bolnišnici ali 
mreži javnih bolnišnic v celoti pripravljeno 
in uporabljeno za posameznega bolnika ali 
za neprofitno klinično raziskavo v skladu z 
receptom.

Or. en

(prej predlog spremembe 107 iz AM FdR 620607)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 130
ČLEN 28, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 5 (Direktiva 2001/83/ES)

5. Ta direktiva in vse v njej navedene uredbe 
ne vplivajo na uporabo nacionalne 
zakonodaje, ki prepoveduje ali omejuje 
uporabo kakršne koli posebne vrste 
človeških ali živalskih celic ali prodajo, 
dobavo ali uporabo zdravil, ki vsebujejo te 
celice ali jih te celice sestavljajo ali so 
izdelane na njihovi podlagi. Države članice 
Komisijo obvestijo o zadevni nacionalni 
zakonodaji.

5. Ta direktiva in vse v njej navedene uredbe 
ne vplivajo na uporabo nediskriminatorne 
nacionalne zakonodaje, ki iz razlogov, ki jih 
ne obravnava prej omenjena zakonodaja 
Skupnosti, prepoveduje ali omejuje uporabo 
kakršne koli posebne vrste človeških ali 
živalskih celic ali prodajo, dobavo ali 
uporabo zdravil, ki vsebujejo te celice ali jih 
te celice sestavljajo ali so izdelane na njihovi 
podlagi. Države članice Komisijo obvestijo 
o zadevni nacionalni zakonodaji. Komisija te 
podatke javno objavi v registru. 

Or. en

(prej spremenjeni predlog spremembe 109 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Predlog Komisije predstavlja resen problem glede združljivosti s pravno podlago (člen 95 
Pogodbe o Evropski skupnosti). Trenutno besedilo člena 28(5) daje preveč priložnosti za 
omejevanje prostega pretoka določenih izdelkov za napredno zdravljenje. Zakonodajni akti 
na podlagi člena 95 so namenjeni izboljšanju pogojev za vzpostavitev in delovanje notranjega 
trga. Predlog Komisije ne in zagotovo ne sme pokrivati in usklajevati vidikov javne morale in 
političnih vidikov napredne tehnologije. Vendar pa trenutno besedilo dovoljuje omejitve, ki 
niso povezane zgolj s temi stranskimi vidiki in ga je zato treba spremeniti v skladu s predlogi 
pravne službe Parlamenta.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 131
ČLEN 28, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 5 (Direktiva 2001/83/ES)

5. Ta direktiva in vse v njej navedene uredbe 
ne vplivajo na uporabo nacionalne 
zakonodaje, ki prepoveduje ali omejuje 
uporabo kakršne koli posebne vrste 
človeških ali živalskih celic ali prodajo, 
dobavo ali uporabo zdravil, ki vsebujejo te 
celice ali jih te celice sestavljajo ali so 
izdelane na njihovi podlagi. Države članice 
Komisijo obvestijo o zadevni nacionalni 
zakonodaji. 

5. Ta direktiva in vse v njej navedene uredbe 
ne vplivajo na uporabo nacionalne 
zakonodaje, ki, razen iz razlogov izrecno 
zajetih v prej omenjeni zakonodaji 
Skupnosti, prepoveduje ali omejuje uporabo 
kakršne koli posebne vrste človeških ali 
živalskih celic ali prodajo, dobavo ali 
uporabo zdravil, ki vsebujejo te celice ali jih 
te celice sestavljajo ali so izdelane na njihovi 
podlagi. Države članice Komisijo obvestijo 
o zadevni nacionalni zakonodaji. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe sledi predlogu pravne službe Parlamenta v zvezi s prepoznanimi 
pravnimi problemi povezanimi s predlogom Komisije. Obenem je ta pristop združljiv s 
pristopom Odbora za pravne zadeve v zvezi s členom 1A (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 132
ČLEN 28, TOČKA 3 A (novo)
Člen 39 (Direktiva 2001/83/ES)

(3a) Člen 39 se nadomesti z naslednjim:
„Določbe iz členov 27 do 34 ne veljajo za 
homeopatska zdravila iz člena 16(2) ali za 
izdelke, ki:
- spreminjajo genetsko identiteto zarodnih 
celic človeškega bitja,
- so pridobljeni iz človeško–živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ali vsebujejo 
tkiva ali celice, ki izvirajo ali so pridobljene 
iz človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij.”

Or. en
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Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Samo države članice lahko odločajo o odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet. Zato za 
te izdelke ne velja medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz 
Direktive 2001/83/ES. Enako velja za izdelke, ki vsebujejo ali so pridobljeni iz človeško-
živalskih hibridov ali hibridnih bitij saj direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih 
bitij iz zarodnih celic ni mogoče patentirati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 133
ČLEN 28, TOČKA 3 A (novo)
Člen 39 (Direktiva 2001/83/ES)

(3a) Člen 39 se nadomesti z naslednjim:
Določbe iz členov 27 do 34 ne veljajo za 
homeopatska zdravila iz člena 16(2) in za 
izdelke, ki:
- spreminjajo genetsko identiteto zarodnih 
celic človeškega bitja,
- so pridobljeni iz človeško–živalskih 
hibridov ali hibridnih bitij ali vsebujejo 
tkiva ali celice, ki izvirajo ali so pridobljene 
iz človeško-živalskih hibridov ali hibridnih 
bitij.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki spreminjajo genetsko identiteto človeške zarodne linije in niso niti predmet 
kliničnega preskušanja v skladu z Direktivo 2001/20/ES niti jih ni mogoče zakonito patentirati 
v skladu z Direktivo 98/44/ES, ne bi smeli biti upravičeni do pridobitve dovoljenja Skupnosti. 
Samo države članice lahko odločajo o odobritvi nacionalnega dovoljenja za promet. Zato za 
te izdelke ne velja medsebojno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami članicami iz 
Direktive 2001/83/ES. Enako velja za izdelke, ki vsebujejo ali so pridobljeni iz človeško-
živalskih hibridov ali hibridnih bitij saj direktiva 98/44/ES poudarja, da ustvarjanja hibridnih 
bitij iz zarodnih celic ni mogoče patentirati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 134
ČLEN 28 A (novo)
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Člen 28a
Proizvodnja za klinične poskuse

Komisija v skladu s postopkom iz člena 5 
Sklepa 1999/468/ES opredeli posebne 
proizvodne zahteve za zdravila v 
preskušanju, ki se morajo upoštevati pri 
proizvodnji zdravil za napredno zdravljenje, 
namenjenih kliničnim poskusom v 
bolnišnici, v kateri so bila izdelana.

Or. en

(prej spremenjeni predlog spremembe 111 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

V zvezi s proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje za uporabo v kliničnih poskusih uredba 
ne predvideva nobene posebne določbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 135
ČLEN 29, ODSTAVEK 1

1. Zdravila za napredno zdravljenje, ki so 
bila v času začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, je treba uskladiti s to uredbo 
najkasneje 2 leti po začetku njene 
veljavnosti.

1. Zdravila za napredno zdravljenje, razen 
zdravil tkivnega inženirstva, ki so bila v času 
začetka veljavnosti te uredbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 
Skupnosti legalno na trgu Skupnosti, je treba 
uskladiti s to uredbo najkasneje 5 let po 
začetku njene veljavnosti.

1a. Zdravila tkivnega inženirstva, ki so bila 
v času začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, lahko ostanejo na trgu, če se 
upošteva postopek iz tega odstavka. 

(i) 5 let po začetku veljavnosti te uredbe 
osebe, odgovorne za dajanje takšnih 
izdelkov na trg, predložijo vlogo za 
dovoljenje za promet v skladu z Uredbo 
(ES) št. 726/2004.

(ii) Vsak izdelek, za katerega je izdan sklep, 
po katerem se zavrne izdaja dovoljenja za 
promet na podlagi Uredbe (ES) št. 
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726/2004 , se takoj umakne s trga.

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje določeno v predlogu je nerealistično, še posebej v zvezi z izdelki tkivnega 
inženirstva, in lahko povzroči resne težave pri razpoložljivosti izdelkov, od katerih so odvisni 
bolniki in strokovni zdravstveni delavci.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 136
ČLEN 29, ODSTAVEK 1

1. Zdravila za napredno zdravljenje, ki so 
bila v času začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, je treba uskladiti s to uredbo
najkasneje 2 leta po začetku njene
veljavnosti.

1. Za zdravila za napredno zdravljenje, ki 
niso izdelki tkivnega inženirstva in ki so 
bila v času začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, se predloži vloga za dovoljenje 
za promet najkasneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

(prej predlog spremembe 112 iz AM FdR 620607)

Obrazložitev

Predvideno dveletno prehodno obdobje je prekratko, kajti že samo trajanje kliničnih poskusov 
bo v mnogih primerih preseglo predlagani čas. Poleg tega mora biti prosilec odgovoren samo 
za datum vložitve vloge in ne za zamude, povzročene s strani agencije/nacionalnih pristojnih 
organov ali zaradi problemov med fazo ocenjevanja. V nasprotnem primeru bi to lahko 
bolnikom onemogočilo dostop do teh pomembnih novih zdravil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 137
ČLEN 29, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Za izdelke tkivnega inženirstva, ki so v 
času začetka veljavnosti tehničnih zahtev iz 
člena 8 v skladu z nacionalno zakonodajo 
ali zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, se predloži vloga za dovoljenje 
za promet najpozneje pet let po začetku 
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veljavnosti teh tehničnih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Predvideno dveletno prehodno obdobje je prekratko, kajti že samo trajanje kliničnih poskusov 
bo v mnogih primerih preseglo predlagani čas. Poleg tega mora biti prosilec odgovoren samo 
za datum vložitve vloge in ne za zamude, povzročene s strani agencije/nacionalnih pristojnih 
organov ali zaradi problemov med fazo ocenjevanja. V nasprotnem primeru bi to lahko 
bolnikom onemogočilo dostop do teh pomembnih novih zdravil.
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