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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kõrgtehnoloogiliste ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 
muutmise kohta
(KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0567)1[MODPROP3];

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0401/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arvamusi 
(A6-0000/2006);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 5

(5) Kõrgtehnoloogilised ravimid direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud 
tähenduses peavad olema reguleeritud, kui
need on ette nähtud turustamiseks 
liikmesriikides ning neid valmistatakse kas 
tööstuslikult või nende tootmisel kasutatakse 
tööstuslikke protsesse hõlmavaid meetodeid.
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii 

(5) Käesoleva määruse näol on tegemist 
eriseadusega, mis lisab uusi sätteid 
täienduseks direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatule. Määruse reguleerimisala peaks 
hõlmama kõrgtehnoloogilisi ravimeid, mis 
on ette nähtud turustamiseks liikmesriikides 
ning mida valmistatakse kas tööstuslikult 
või mille tootmisel kasutatakse tööstuslikke 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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tervenisti valmistatakse kui ka kasutatakse 
haiglas vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud arstiretseptile, tuleks seega 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

protsesse hõlmavaid meetodeid, vastavalt 
ühenduse üldisele farmaatsiaalaste 
õigusaktide reguleerimisalale, mis on 
sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ II jaotises. 
Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis tervenisti 
valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks kasutamiseks 
ja mida ka kasutatakse haiglas, et toimida
vastavalt konkreetsele patsiendile väljastatud 
konkreetse arstiretsepti ettekirjutustele, 
tuleks seega määruse reguleerimisalast välja 
jätta. 

(2nd part = AM 2 of PR FdR 617323EN, diff. just.)

Selgitus

Tuleks selgitada, et käesolev määrus on eriseadus direktiivi 2001/83/EÜ suhtes, kuna lisab 
täiendavaid nõudeid konkreetselt kõrgtehnoloogiliste ravimite kohta. Käesoleva määruse 
reguleerimisala ühtib üldise farmaatsiaalaste õigusaktide reguleerimisalaga vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ. Kui haiglad või muud asutused valmistavad ravimeid 
kindlakskujunenud protsessi põhjal ning suurema arvu haigete ravimiseks kindlakskujunenud 
meetodite järgi, peaksid nad käesoleva määruse sätteid täitma. Kui aga haiglad valmistavad 
kõrgtehnoloogilisi ravimeid uuringuteks või erandkorras ühekordseks kasutamiseks, ei tuleks 
neil tsentraliseeritud loa taotlemise menetlust järgida. 

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 9

(9) Kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine 
eeldab sageli väga konkreetseid 
eriteadmisi, mis jäävad tavapärasest 
farmaatsiast väljapoole ning mis hõlmavad 
piiripealseid valdkondi selliste muudes 
sektorite nagu biotehnoloogia ja 
meditsiiniseadmed. Sel põhjusel on 
EMEA-siseselt kohane luua 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, 
millega inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alaline komitee peab 
kõrgtehnoloogilisi ravimeid käsitlevate 
andmete hindamise käigus enne lõpliku 
teadusliku arvamuse andmist 
konsulteerima. Lisaks võib
kõrgtehnoloogiliste ravimimeetodite
komiteega konsulteerida kõigi selliste 

(9) Kõrgtehnoloogiliste ravimite hindamine 
eeldab sageli väga konkreetseid 
eriteadmisi, mis jäävad tavapärasest 
farmaatsiast väljapoole ning mis hõlmavad 
piiripealseid valdkondi sellistes muudes 
sektorites nagu biotehnoloogia ja 
meditsiiniseadmed. Sel põhjusel on 
EMEA-siseselt kohane luua 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, 
mis peaks koostama iga 
kõrgtehnoloogilise ravimi kvaliteedi, 
ohutuse ja meditsiinilise efektiivsuse 
kohta arvamuse projekti, mille lõplikult 
kinnitab inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alaline komitee. Lisaks tuleks 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komiteega konsulteerida kõigi selliste 
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ravimite hindamise puhul, mis nõuavad 
ameti pädevusse kuuluvate valdkondade 
eriteadmisi.

ravimite hindamise puhul, mis nõuavad 
ameti pädevusse kuuluvate valdkondade 
eriteadmisi.

(AM 7 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite äärmiselt spetsiifilise ja unikaalse iseloomu tõttu moodustatakse 
EMEA-siseselt selles ülimalt innovatiivses ja kiiresti arenevas valdkonnas spetsiifilist 
kvalifikatsiooni või kogemusi omavatest ekspertidest kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee. Antud uue üksuse ülesanne peaks seega olema koostada ravimite kvaliteedi, ohutuse 
ja meditsiinilise efektiivsuse kohta arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee. Lisaks tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komiteega konsulteerida muude tema pädevusse kuuluvate toodete hindamise küsimustes. 

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 9 A (uus)

(9 a) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee peaks nõustama inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alalist komiteed 
küsimuses, kas mingit toodet saab lugeda 
kõrgtehnoloogilise ravimi mõistele 
vastavaks.

(AM 8 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Tänu oma spetsiifilistele eriteadmistele kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas peaks 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee aitama inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisel komiteel otsustada, kas mingi toode on kõrgtehnoloogiline ravim.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 10

(10) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komitee peab ühendusest koguma parimad 
võimalikud eriteadmised 
kõrgtehnoloogiliste ravimite alal. 
Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
koosseis peab tagama kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite seisukohalt oluliste 
teadusvaldkondade kohase hõlmatuse, 
sealhulgas geeniteraapia, rakuteraapia, 

(10) Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite
komitee peab ühendusest koguma parimad 
võimalikud eriteadmised 
kõrgtehnoloogiliste ravimite alal. 
Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
koosseis peab tagama kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite seisukohalt oluliste 
teadusvaldkondade kohase hõlmatuse, 
sealhulgas geeniteraapia, rakuteraapia, 
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koetehnoloogia, meditsiiniseadmed, 
ravimiohutuse järelevalve ja eetika.  
Esindatud peavad olema ka patsientide 
ühendused ja kõrgtehnoloogiliste ravimite 
teadusliku kogemusega kirurgid.

koetehnoloogia, meditsiiniseadmed, 
ravimiohutuse järelevalve ja eetika.  
Esindatud peavad olema ka patsientide 
ühendused ja kõrgtehnoloogiliste ravimite 
teadusliku kogemusega arstid. 

(AM 9 of PR FdR 617323EN, relevant words mod.)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks esindama laialdasemat meditsiinialast 
kogemust, et olla suuteline hõlmama kõiki kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega seostuda 
võivaid meditsiinivaldkondi.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 15

(15) Kõrgtehnoloogiliste ravimite kliinilised 
katsed tuleb läbi viia kooskõlas üldiste 
põhimõtete ja eetiliste nõuetega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes. 
Tuleks kehtestada eeskirjad, millega 
kohandatakse 8. aprilli 2005. aasta direktiivi, 
millega kehtestatakse inimtervishoius 
kasutatavate uuritavate ravimite hea 
kliinilise tava põhimõtted ja suunised ning 
nõuded nimetatud ravimite tootmis- ja 
impordilubadele, et täiel määral arvestada 
kõrgtehnoloogiliste ravimite spetsiifilisi 
tehnilisi omadusi.

(15) Kõrgtehnoloogiliste ravimite kliinilised 
katsed tuleb läbi viia kooskõlas üldiste 
põhimõtete ja eetiliste nõuetega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes. 
Tuleks kehtestada eeskirjad, millega 
kohandatakse 8. aprilli 2005. aasta direktiivi, 
millega kehtestatakse inimtervishoius 
kasutatavate uuritavate ravimite hea 
kliinilise tava põhimõtted ja suunised ning 
nõuded nimetatud ravimite tootmis- ja 
impordilubadele, et täiel määral arvestada 
kõrgtehnoloogiliste ravimite spetsiifilisi 
tehnilisi omadusi. Nimetatud eeskirjad 
peaksid tagama piisava ajavahe üksikute 
kliiniliste katsete (sealhulgas mitmes 
keskuses tehtavate kliiniliste katsete) vahel 
ning kooskõlastatud kontrolli ja 
teabevahetuse.

(AM 59 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et kliinilised katsed viiakse läbi kõige ohutumal viisil.
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Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 16

(16) Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmine 
peab olema kooskõlas heade tootmistavade 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
8. oktoobri 2003. aasta direktiivis 
2003/94/EÜ, millega kehtestatakse 
inimestele mõeldud ravimite ning 
inimestele mõeldud uuritavate ravimite hea 
tootmistava põhimõtted ja suunised. 
Lisaks tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimite 
toomisprotsessi erilise olemuse täpseks 
kirjeldamiseks koostada kõnealuseid 
ravimeid käsitlevad erisuunised.

(16) Kõrgtehnoloogiliste ravimite tootmine 
peab olema kooskõlas heade tootmistavade 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
8. oktoobri 2003. aasta direktiivis 
2003/94/EÜ, millega kehtestatakse 
inimestele mõeldud ravimite ning 
inimestele mõeldud uuritavate ravimite hea 
tootmistava põhimõtted ja suunised, ning 
mida vajadusel kohandatakse vastavalt 
toodete spetsiifikale. Lisaks tuleks 
kõrgtehnoloogiliste ravimite 
toomisprotsessi erilise olemuse täpseks 
kirjeldamiseks koostada kõnealuseid 
ravimeid käsitlevad erisuunised.

(AM 11 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgtehnoloogilistel ravimitel on eriomadusi, mis erinevad oluliselt tavapäraste ravimite 
omadustest. Siit tulenevad olulised erinevused nende tootmisprotsessis, näiteks hea 
tootmistava direktiivi artiklis 11.4. nõutakse lõpptoodete näidispartiide säilitamist ühe aasta 
jooksul pärast nende säilivusaja lõppu. Samas on teatavat liiki kõrgtehnoloogiliste ravimite 
säilivusaega raske määrata.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 17

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama 
olulistele nõuetele, mis on sätestatud 
nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivis 
93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ja 
nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivis 
90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 

(17) Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad 
sisaldada meditsiiniseadmeid või aktiivseid 
siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Need 
seadmed peavad asjakohase kvaliteedi- ja 
ohutustaseme tagamiseks vastama 
olulistele nõuetele, mis on sätestatud 
nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivis 
93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ja 
nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivis 
90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
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kohta. kohta. Amet peaks kombineeritud toodet 
käesoleva määruse kohaselt hinnates 
arvesse võtma meditsiiniseadme või 
aktiivse siirdatava meditsiiniseadme 
hindamise tulemusi, mille teavitatud 
asutus on nimetatud direktiivide nõuete 
kohaselt sooritanud, kui need tulemused 
on olemas.

(AM 12 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus

Meditsiiniseadmete või aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete hindamise alal teavitatud 
asutustes omandatud suurte kogemuste ja asjatundlikkuse jätkuvaks kasutamiseks võivad 
teavitatud asutused hinnata kombineeritud kõrgtehnoloogiliste ravimite koostisse kuuluvaid 
meditsiiniseadmeid või aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid. Sel juhul peaks amet nende 
hindamiste tulemusi kombineeeritud toote lõplikul hindamisel arvesse võtma.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 18

(18) Tuleks sätestada erieeskirjad, millega 
ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistamise 
ja pakendivahelehe osas kohandatakse 
direktiivi 2001/83/EÜ nõudeid 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tehnilisi
eriomadustega.

(18) Patsientidel on õigus teada kõigi 
kõrgtehnoloogiliste ravimite valmistamisel 
kasutatud kudede ja rakkude päritolu, 
kuigi doonorite anonüümsus tuleb 
säilitada. Tuleks sätestada erieeskirjad, 
millega ravimi omaduste kokkuvõtte, 
märgistamise ja pakendivahelehe osas 
kohandatakse direktiivi 2001/83/EÜ 
nõudeid kõrgtehnoloogiliste ravimite 
tehniliste eriomadustega. 

(AM 13 of PR FdR 617323EN modified)

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 19A (uus)

(19 a) Käesoleva määruse toimimiseks on 
vaja kehtestada juhised, mille koostab 
amet või komisjon. Kummalgi juhul 
tuleks korraldada avatud konsultatsioonid 
kõigi huvitatud osalistega, eriti tööstuse 
esindajatega, et koondada valdkonna 
piiratud kogemusi ja tagada 
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proportsionaalsus. 

Selgitus

Käesoleva määruse rakendamiseks juhiseid koostades tuleks järgida kõigi huvitatud 
osalistega, eriti tööstuse esindajatega konsulteerimise põhimõtet, et koondada valdkonna 
piiratud kogemusi ja tagada proportsionaalsus.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 27

(27) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.  

(27) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Nimetatud otsuse 
artiklis 5a ette nähtud kontrolliga 
regulatiivkomitee menetlust tuleks 
kohaldada käesoleva määruse II ja IV lisa 
ning direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
muudatusettepanekute vastuvõtmisel.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI B SISSEJUHATAV OSA

(b) Koetehnoloogia toode on toode, (b) Koetehnoloogia toode on 
raviotstarbeline toode, 

Selgitus

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI B TEINE TAANE A (uus)

Mitteelujõulisi inim- või loomseid kudesid 
ja/või rakke sisaldavad või ainult nendest 
valmistatud koetehnoloogia tooted, mis ei 
mõju peamiselt farmakoloogilise, 
immunoloogilise või metaboolse toime 
kaudu, jäetakse kõnealusest määratlusest 
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välja.

(AM 62 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Meditsiiniseadmete direktiivid (MDD) moodustavad reguleeriva raamistiku, mille abil võib 
kontrollida ka seadmeid, mis sisaldavad koetehnoloogia tooteid või on neist valmistatud. Kui 
koetehnoloogia toode kuulub MDD artiklis 1 antud meditsiiniseadme määratluse alla (ja 
seega ei toimi peamiselt farmakoloogiliselt, immunoloogiliselt või metaboolselt), tuleks selle 
suhtes kohaldada MDD-d, kuigi vajalikuks võivad osutuda ka spetsiaalsed lisanõuded.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTI D TEINE TAANE

– selle rakulisel või koelisel osal peab 
kehale olema toime, mida ei saa käsitada
osutatud seadmete lisatoimena.

– selle rakulisel või koelisel osal peab 
kehale olema toime, mida saab käsitada
osutatud seadmete toimega võrreldes 
põhitoimena.

(AM 17 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus

Kombineeritud toodet, mis sisaldab rakke või kudesid, millel on kehale toime, mida loetakse 
asjaomase toote seadmeosa toimega võrreldes esmatähtsaks, tuleks alati lugeda 
kõrgtehnoloogiliseks ravimiks. 

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 ESIMENE A LÕIK (uus)

Kui toode sisaldab elujõulisi rakke või 
kudesid, loetakse nende rakkude või 
kudede farmakoloogilist, immunoloogilist 
või metaboolset toimet toote põhitoimeks.

Selgitus

See uus säte selgitab elujõulisi rakke või kudesid sisaldavate toodete kohta kehtivat eeskirja, 
säilitades piiripealsete juhtumite liigitamise eesmärgil ka "põhitoime" kriteeriumi. Patsientide 
ohutuse ning kombineeritud toote kõrgete hindamisnõuete huvides peaks kõige tähtsamaks 
kriteeriumiks olema elujõuliste rakkude või kudede sisaldus taolises tootes. 
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Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 4 LÕIKED 2 JA 3

2. Komisjon muudab artikli 26 lõikes 2 
osutatud korras direktiivi 2005/28/EÜ, 
võtta arvesse kõrgtehnoloogilistele
ravimite eriomadusi.

2. Komisjon muudab pärast ametiga 
konsulteerimist ja artikli 26 lõikes 2 
osutatud korras direktiivi 2005/28/EÜ, et 
võtta arvesse kõrgtehnoloogiliste ravimite 
eriomadusi.

3. Komisjon koostab üksikasjalikud 
erisuunised kõrgtehnoloogilistele ravimite 
heade kliiniliste tavade kohta.

3. Komisjon koostab pärast ametiga 
konsulteerimist üksikasjalikud erisuunised 
kõrgtehnoloogiliste ravimite suhtes 
kehtivate heade kliiniliste tavade kohta.

Selgitus

Määruses peaks olema selgelt kirjas, et komisjon peab kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee kaudu kaasama EMEA, kui on vaja muuta hea kliinilise tava nõudeid või koostada 
kõrgtehnoloogiliste ravimitega seotud juhiseid.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 5 ESIMENE -1 LÕIK (uus)

Komisjon teeb kooskõlas artikli 26 lõikes 
2 viidatud menetlusega direktiivis 
2003/94/EÜ muudatusi, et võtta arvesse 
kõrgtehnoloogiliste ravimite ja eelkõige 
koetehnoloogial põhinevate ravimite 
eriomadusi. 

(AM 23 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgtehnoloogilistel ravimitel on eriomadusi, mis erinevad järsult tavapäraste ravimite 
omadustest. Siit tulenevad olulised erinevused nende tootmisprotsessis, näiteks hea 
tootmistava direktiivi artiklis 11.4. nõutakse lõpptoodete näidispartiide säilitamist ühe aasta 
jooksul pärast nende säilivusaja lõppu. Samas on teatavat liiki kõrgtehnoloogiliste ravimite 
säilivusaega raske määrata.

Muudatusettepanek 17
ARTIKKEL 5

Komisjon annab välja kõrgtehnoloogiliste 
ravimite heade tootmistavade põhimõtetega 
kooskõlas olevad üksikasjalikud 

Komisjon koostab kõrgtehnoloogiliste 
ravimite heade tootmistavade põhimõtetega 
kooskõlas olevad üksikasjalikud 
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erisuunised. erisuunised.

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks sõnastus kooskõlastada artikli 4 lõike 3 vastava sättega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKKEL 7

Koetehnoloogia toodete erinõuded Seadmeid sisaldavate kõrgtehnoloogiliste 
ravimite erinõuded

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 6 
lõikes 1 kehtestatud nõuetele peavad 
koetehnoloogia toodete müügiloa taotlused 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisa kohaselt 
sisaldama toote füüsikaliste omaduste ja 
toime kirjeldust ning 
tootearendusmeetodite kirjeldust.

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 6 
lõikes 1 kehtestatud nõuetele peavad 
meditsiiniseadmeid, biomaterjale, 
kromosoomide toeseid või põhiaineid 
sisaldavate kõrgtehnoloogiliste ravimite 
müügiloa taotlused direktiivi 2001/83/EÜ I 
lisa kohaselt sisaldama toote füüsikaliste 
omaduste ja toime kirjeldust ning 
tootearendusmeetodite kirjeldust.

Selgitus
Käesoleva artikli ulatust tuleks selgitada ja täiendada, nii et see hõlmaks kõiki tooteid, mille 
puhul neid erinõudeid vajatakse. Kui nõudeid esitatakse ainult koetehnoloogia toodetele, 
jäävad kõrvale need kõrgtehnoloogilised ravimid, millel on ka füüsilisi eriomadusi, mis 
võivad toote toimivust mõjutada. Kuid nõuete laiendamine kõigile kõrgtehnoloogilistele 
ravimitele tekitaks ettevõtetele asjatut tööd – kõigil kõrgtehnoloogilistel ravimitel ei ole 
füüsilisi eriomadusi, mis võiksid nende toimet mõjutada.

Muudatusettepanek 19
ARTIKKEL 8

Komisjon muudab käesoleva määruse 
artikli 26 lõikes 2 osutatud korras direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa, et sätestada 
koetehnoloogilistele toodetele omased 
tehnilised nõuded, eriti artiklis 7 osutatud 
nõuded, eesmärgiga võtta arvesse teaduse 
ja tehnika arengut. 

Komisjon muudab pärast ametiga 
konsulteerimist ja käesoleva määruse 
artikli 26 lõikes 2a osutatud korras 
direktiivi 2001/83/EÜ I lisa, et sätestada 
koetehnoloogilistele toodetele omased 
tehnilised nõuded, eriti artiklis 7 osutatud 
nõuded, eesmärgiga võtta arvesse teaduse 
ja tehnika arengut. 
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Selgitus

Määruses peaks olema selgesti öeldud, et komisjon peab kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee kaudu kaasama EMEA, kui on vaja muuta direktiivi 2001/83/EÜ I lisas sätestatud 
nõudeid.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 9 LÕIGE 2

2. Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee poolt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 62 kohaselt määratud 
ettekandja või kaasettekandja on 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
liige. See liige tegutseb ka 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ettekandja või kaasettekandjana.

2. Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee poolt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 62 kohaselt määratud 
ettekandja või kaasettekandja on 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
liige, kelle kandidatuuri esitab 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ja kellel on antud ravimi kohta 
eriteadmised. See liige tegutseb ka 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
ettekandja või kaasettekandjana.

(AM 24 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgeima asjatundlikkuse tagamiseks peaks inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise 
komitee poolt määratava ettekandja ja kaasettekandja kandidatuuri esitama 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee ja neil peaks olema asjaomase ravimi kohta 
eriteadmisi. 

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 9 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalisele komiteele lõplikuks 
kinnitamiseks arvamuse projekti 
koostades püüab kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee saavutada 
teaduslikku konsensust. Kui konsensust ei 
õnnestu saavutada, võtab 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
vastu seisukoha, mida pooldab tema 
liikmete enamus. Arvamuse projektis 
märgitakse ära lahknevad seisukohad 
koos põhjendustega.
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(AM 38 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Arvamuse projekti koostamise protsessi läbipaistvuse tagamiseks tuleb kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitees kindlaks määrata selge otsustamismenetlus. Siit tulenevalt teeme 
ettepaneku, et komitee liikmed peaksid jõudma teaduslikule konsensusele. 

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 9 LÕIGE 2B (uus)

2 b. Raportööril või kaasraportööril on 
õigus taotlejat otse küsitleda. Taotleja võib 
samuti teha ettepaneku, et teda küsitletaks. 
Raportöör või kaasraportöör teavitab 
asjaomaseid komiteesid viivitamata 
kirjalikult taotlejaga toimunud kontaktide 
üksikasjadest.

(AM 69 of AM FdR 620607EN - par.2B instead 2A)

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse suurendada menetluse läbipaistvust.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 9 LÕIGE 3

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee poolt lõike 1 alusel antud 
nõuanne edastatakse inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alalise komitee 
esimehele õigeaegselt, et oleks võimalik 
tagada määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 6 
lõikes 3 sätestatud tähtajast kinnipidamine.

3. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee poolt lõike 1 alusel esitatud
arvamuse projekt edastatakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee esimehele õigeaegselt, et 
oleks võimalik tagada määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 6 lõikes 3 või artikli 9 
lõikes 2 sätestatud tähtajast kinnipidamine.

(AM 25 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite äärmiselt spetsiifilise ja unikaalse iseloomu tõttu moodustatakse 
EMEA-siseselt selles ülimalt innovatiivses ja kiiresti arenevas valdkonnas spetsiifilist 
kvalifikatsiooni või kogemusi omavatest ekspertidest uus kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee. Antud uue üksuse ülesanne peaks olema koostada ravimite kvaliteedi, ohutuse ja 
meditsiinilise efektiivsuse kohta arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab inimtervishoius 
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kasutatavate ravimite alaline komitee. Arvamuse projekt tuleks esitada õigeaegselt, et oleks 
võimalik kinni pidada ka määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 9 lõikes 2 kehtestatud tähtajast. 

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 9 LÕIGE 4

4. Kui inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalise komitee määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 5 lõigete 2 ja 3 alusel 
koostatud teaduslik arvamus 
kõrgtehnoloogilise ravimi kohta ei ühti 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
nõuandega, lisab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee oma 
arvamusele kõnealuste erinevuste 
teaduslike aluste üksikasjaliku selgituse.

4. Kui inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalise komitee määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 5 lõigete 2 ja 3 alusel 
koostatud teaduslik arvamus 
kõrgtehnoloogilise ravimi kohta ei ühti 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
arvamuse projektiga, lisab inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee oma 
arvamusele kõnealuste erinevuste 
teaduslike aluste üksikasjaliku selgituse.

(AM 26 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Vt artikli 9 lõike 3 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 10 LÕIGE 1

1. Kombineeritud kõrgtehnoloogiliste 
ravimite puhul annab amet hinnangu kogu 
tootele, sealhulgas ka ravimi koostisesse 
kuuluva(te)le mis tahes 
meditsiiniseadme(te)le või mis tahes 
aktiivse(te)le siirdatava(te)le 
meditsiiniseadme(te)le.

1. Kombineeritud kõrgtehnoloogiliste 
ravimite puhul annab amet lõpliku
hinnangu kogu tootele, sealhulgas ka 
ravimi koostisesse kuuluva(te)le mis tahes 
meditsiiniseadme(te)le või mis tahes 
aktiivse(te)le siirdatava(te)le 
meditsiiniseadme(te)le. 

(AM 27 of PR FdR 617323EN, just. last phrase modified)

Selgitus

Vastavalt lõikele 2 võib kombineeritud kõrgtehnoloogilise ravimi koostisse kuuluvale 
meditsiiniseadmele või aktiivsele siirdatavale meditsiiniseadmele anda hinnangu teavitatud 
asutus, et oleks võimalik ära kasutada selle laialdasi erialateadmisi. Toote lõpliku hindamise 
peaks sooritama amet, kes peaks tervikliku kombineeritud toote hindamisel arvesse võtma 
teavitatud asutuse hindamise tulemusi.
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Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 10 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Kui teavitatud asutus on vastavalt 
direktiivile 93/42/EMÜ või direktiivile 
90/385/EMÜ andnud hinnangu 
kombineeritud ravimi koostisesse kuuluva 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme kohta, võtab amet
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse 
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

2. Kombineeritud kõrgtehnoloogilise 
ravimi turustamisloa taotluse juurde võib
vastavalt direktiivile 93/42/EMÜ või 
direktiivile 90/385/EMÜ kuuluda 
teavitatud asutuse hinnang kombineeritud 
ravimi koostisesse kuuluva 
meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava 
meditsiiniseadme osa kohta. Amet võtab 
kõnealuse ravimi hindamisel arvesse 
teavitatud asutuse poolt tehtud hindamise 
tulemusi.

(AM 28 of PR FdR 617323EN, first part, diff. just.)

Selgitus
Tuleks selgitada, et taotlejal on õigus lasta teavitatud asutusel kombineeritud 
kõrgtehnoloogilise ravimi seadmeosa hinnata ja sertifitseerida. Sellisel juhul peaks amet seda 
hinnangut tervikliku kombineeritud toote hindamisel arvesse võtma.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 15 LÕIGE 1

1. Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklites 21−29 sätestatud ravimiohutuse 
järelevalve nõuetele peab müügiloa taotleja 
oma taotluses üksikasjalikult kirjeldama 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tõhususe 
järelevalve tagamiseks kavandatud 
meetmeid.

1. Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 
artiklites 21−29 sätestatud ravimiohutuse 
järelevalve nõuetele peab müügiloa taotleja 
oma taotluses üksikasjalikult kirjeldama 
kõrgtehnoloogiliste ravimite tõhususe ja 
kõrvaltoimete järelevalve tagamiseks 
kavandatud meetmeid.

(AM 76 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

See muudatusettepanek tagab parema kooskõlastatuse olemasolevate farmaatsiaalaste 
õigusaktidega ning kõrgetasemelise ravimiohutuse järelevalve.

Muudatusettepanek 28
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ARTIKLI 15 LÕIGE 2

2. Eriti murettekitavates olukordades võib
komisjon ameti soovitusel nõuda osana 
müügiloa andmise tingimustest ka 
riskijuhtimise sellise süsteemi rakendamist, 
mis on välja töötatud kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetoditega seotud ohtude 
kindlakstegemiseks, vältimiseks ja 
vähendamiseks, sealhulgas ka nende 
tegevuste ja sekkumiste tõhususe 
hindamiseks või nõuda, et müügiloa 
omanik teostaks müügiloa andmise järgsed 
eriuuringud ja esitaks need ametile 
läbivaatamiseks. 

2. Eriti murettekitavates olukordades 
nõuab komisjon ameti soovitusel osana 
müügiloa andmise tingimustest ka 
riskijuhtimise sellise süsteemi rakendamist, 
mis on välja töötatud kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetoditega seotud ohtude 
kindlakstegemiseks, iseloomustamiseks, 
vältimiseks ja vähendamiseks, sealhulgas 
ka nende tegevuste ja sekkumiste tõhususe 
hindamiseks või nõuda, et müügiloa 
omanik teostaks müügiloa andmise järgsed 
eriuuringud ja esitaks need ametile 
läbivaatamiseks. 

(Partly AM 29 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Riskijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse tagamiseks peaks komisjonil olema kohustus nõuda 
murettekitavatel juhtudel vajalike meetmete rakendamist.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 16 LÕIGE 1

1. Kõrgtehnoloogilise ravimi müügiloa 
omanik loob ja hoiab käigus süsteemi, 
mille abil on võimalik jälgida üksiku toote 
ja selle algmaterjalide ja tooraine, 
sealhulgas ka kõigi ravimis sisalduda 
võivate kudede ja rakkudega kokku 
puutuvate ainete liikumist alates nende 
algallikast kogu töötlemis-, pakendamis- ja 
transpordiprotsessi vältel kuni toote 
kohaletoimetamiseni selle kasutuskohta kas 
haiglasse, asutusse või erapraksisesse.

1. Kõrgtehnoloogilise ravimi müügiloa 
omanik loob ja hoiab käigus süsteemi, 
mille abil on võimalik jälgida üksiku toote 
ja selle algmaterjalide ja tooraine, 
sealhulgas ka kõigi ravimis sisalduda 
võivate kudede ja rakkudega kokku 
puutuvate ainete liikumist alates nende 
algallikast kogu töötlemis-, pakendamis-, 
ladustamis- ja transpordiprotsessi vältel 
kuni toote kohaletoimetamiseni selle 
kasutuskohta kas haiglasse, asutusse või 
erapraksisesse.

Selgitus

Jälgitavus tuleks tagada ka ladustamisfaasis. Ladustamise lisamine loob toodete tervikliku 
jälgimissüsteemi ja on kooskõlas direktiiviga 2004/23/EÜ. 
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Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 16 LÕIGE 4

4. Müügiloa omanik säilitab lõikes 1 
osutatud andmeid vähemalt 30 aasta 
jooksul pärast toote turuleviimist või 
vajadusel komisjoni nõudmisel müügiloa 
andmise tingimusena ka kauem. 

4. Müügiloa omanik säilitab lõikes 1 
osutatud andmeid vähemalt 30 aasta 
jooksul pärast toote aegumiskuupäeva või 
vajadusel komisjoni nõudmisel müügiloa 
andmise tingimusena ka kauem. 

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatud sõnastus on ühemõtteline, seevastu väljend „toote 
turuleviimine” võib tekitada tõlgendamisraskusi. Esitatud sõnastus annab müügiloa 
omanikule võimaluse täpselt kindlaks teha, kui kaua tuleb jälgimisandmeid säilitada.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 
8 lõikest 1 kohaldatakse 90%-list 
vähendamist ametile makstava tasu suhtes 
mis tahes lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis n 
osutatud nõuande puhul seoses 
kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 
8 lõikest 1 kohaldatakse VKEdele 90%-list
ja teistele taotlejatele 65%-list
vähendamist ametile makstava tasu suhtes 
mis tahes lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis n 
osutatud nõuande puhul seoses 
kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

(AM 32 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus

Käesoleva määrusega tahetakse toetada kõrgtehnoloogiliste ravimite väljatöötamist VKEde 
poolt. Selleks tuleb kehtestada VKEde teaduslikule nõustamisele spetsiaalne hinnaaland. 
VKEdel endil katta tulev 10% tasu põhimäärast on sümboolne summa, mille mõte seisneb 
täiesti tasuta süsteemi mis tahes kuritarvituste vältimises. Lisaks rakendatakse kõigi ettevõtete 
suhtes nende suurusest sõltumata 65% suurust hinnaalandit, et toetada neid taotlejaid, kes ei 
kuulu VKEde hulka, ja tagada kogu antud sektori konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 18 LÕIGE 1

1. Kõik rakkudel või kudedel põhinevaid 
tooteid arendavad taotlejad võivad ametilt 
nõuda teaduslikel alustel tuginevat 
teaduslikku soovitust, kas kõnealune toode 

1. Kõik geenidel, rakkudel või kudedel 
põhinevaid tooteid arendavad taotlejad 
võivad ametilt nõuda teaduslikel alustel 
tuginevat teaduslikku soovitust, kas 
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kuulub kõrgtehnoloogiliste ravimite hulka. 
Amet edastab kõnealuse soovituse pärast 
komisjoniga konsulteerimist.

kõnealune toode kuulub 
kõrgtehnoloogiliste ravimite hulka. Amet 
edastab kõnealuse soovituse pärast 
komisjoniga konsulteerimist ja 60 päeva 
jooksul pärast taotluse saamist.

Selgitus
Tuleks selgitada, et käesolevas artiklis ettenähtud menetlust võib kohaldada kõigile 
kõrgtehnoloogiliste ravimite liikidele, kaasa arvatud geenidel põhinevad ravimid. 
Kavandatava muudatusettepanekuga tahetakse ühtlasi anda taotlejale aegsasti selgust 
asjaomase toote liigitamise küsimuses, hõlbustades sellega äriplaanide koostamist ja toote 
edasiarendamist.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 21 LÕIKE 1 PUNKT C 

(c) neli komisjoni poolt avaliku 
osalemiskutse põhjal määratud liiget, 
kellest kaks esindavad kirurge ja kaks
esindavad patsientide ühinguid.

c) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist määratud kaks liiget ja 
kaks asendusliiget, kes esindavad arste;

c a) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist määratud kaks liiget ja 
kaks asendusliiget, kes esindavad 
patsientide ühinguid.

(AM 34 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus

Kõigi kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega seonduda võivate meditsiinivaldkondade katmiseks 
peaksid kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitees olema esindatud laiema profiiliga 
meditsiinala asjatundjad, s.t kliinilise kogemusega arstid. Sellele lisaks tahaksime 
asendusliikmete määramisega tagada asjaomaste rühmade alalise esindatuse. Nimetatud 
liikmed ja nende asendusliikmed tuleks määrata Euroopa Parlamendiga konsulteerides. 

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 21 LÕIGE 2

2. Kõikide kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee liikmete valimisel 
arvestatakse nende teaduslikku 
kvalifikatsiooni ja kogemusi 

2. Kõikide kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee liikmete ja 
asendusliikmete valimisel arvestatakse 
nende teaduslikku kvalifikatsiooni ja 
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kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas. Lõike 
1 kohaldamisel teevad liikmesriigid ameti 
tegevdirektori juhtimisel koostööd, et 
tagada kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee selline lõplik koosseis, mis 
asjakohaselt ja tasakaalustatud viisil 
hõlmab kõiki kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetoditega seotud olulisi 
teadusvaldkondi, sealhulgas 
meditsiiniseadmed, koetehnoloogia, 
geeniteraapia, rakuteraapia, 
biotehnoloogia, ravimiohutuse järelevalve, 
riski juhtimine ja eetika.

kogemusi kõrgtehnoloogiliste ravimite 
vallas. Lõike 1 punkti b kohaldamisel
teevad liikmesriigid ameti tegevdirektori 
juhtimisel koostööd, et tagada 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
selline lõplik koosseis, mis asjakohaselt ja 
tasakaalustatud viisil hõlmab kõiki 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetoditega seotud 
olulisi teadusvaldkondi, sealhulgas 
meditsiiniseadmed, koetehnoloogia, 
geeniteraapia, rakuteraapia, 
biotehnoloogia, ravimiohutuse järelevalve, 
riski juhtimine ja eetika.

Vähemalt ühel kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee liikmel ja ühel 
asendusliikmel on teaduslikud 
eriteadmised meditsiiniseadmete vallas.

(first part, AM 35 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Lõikes 1 lisatud kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee asendusliikmed peavad vastama 
komitee liikmetega võrdsetele nõuetele teadusliku kvalifikatsiooni või kõrgtehnoloogiliste 
ravimite vallas omandatud kogemuste osas. Et tagada vajalikku eriteadmiste taset, on oluline 
kaasata liikmete hulka eksperte, kellel on kogemusi meditsiiniseadmete hindamisel, kuna 
paljudel kõnealustel toodetel on meditsiiniseadmetega ühiseid jooni.

Muudatusettepanek 35
ARTICLE 22

6. Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee liikmed ja selle eksperdid 
töötavad avalikkuse huvides ning 
sõltumatult. Neil ei tohi olla farmaatsia, 
meditsiiniseadmete või biotehnoloogia 
sektoriga seotud rahalisi või muid huvisid, 
mis võiksid mõjutada nende erapooletust.

Lisaks määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 
63 sätestatud nõuetele ei tohi 
kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee 
liikmetel ega asendusliikmetel olla
mingeid biotehnoloogia või 
meditsiiniseadmete sektoriga seotud 
rahalisi või muid huvisid. Kõik nende 
sektoritega seotud kaudsed huvid kantakse 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 63 lõikes 
2 osutatud registrisse. 

7. Kõik farmaatsia, meditsiiniseadmete 
või biotehnoloogia sektoriga seotud 
kaudsed huvid kantakse määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 63 lõikes 2 osutatud 
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registrisse. 

Selgitus

Tuleks selgeks teha, et uue kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee suhtes kehtib 
samasugune läbipaistvuse tase nagu EMEA olemasolevate komiteede suhtes (vastavalt 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 63). Samuti tuleks selgeks teha. et biotehnoloogia võio 
meditsiiniseadmete sektoritega seotud huvid on keelatud.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 23 PUNKT A

(a) nõustada inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alalist komiteed kõikide
kõrgtehnoloogiliste ravimite arendamise 
käigus tekkinud andmete osas ravimi 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe arvamuse 
kujundamisel;

a) koostada kõrgtehnoloogilise ravimi 
kvaliteeti, ohutust ja tõhusust käsitleva 
arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alaline komitee, ja nõustada alalist 
komiteed kõigi vastava ravimi arendamise 
käigus tekkinud andmete osas; 

(AM 36 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite äärmiselt spetsiifilise ja unikaalse iseloomu tõttu moodustatakse 
EMEA-siseselt selles ülimalt innovatiivses ja kiiresti arenevas valdkonnas spetsiifilist 
kvalifikatsiooni või kogemusi omavatest ekspertidest uus kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite 
komitee. Antud uue üksuse ülesanne peaks seega olema koostada ravimite kvaliteedi, ohutuse 
ja tõhususe kohta arvamuse projekt, mille lõplikult kinnitab inimtervishoius kasutatavate 
ravimite alaline komitee. Lisaks tuleks kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komiteega 
konsulteerida muude tema pädevusse kuuluvate toodete hindamise küsimustes.

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 23 PUNKT A A (uus)

a a) anda artikli 18 kohaselt nõu selle 
kohta, kas toode vastab kõrgtehnoloogilise 
ravimi määratlusele.
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(AM 37 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimite vallas spetsiifilisi teadmisi omaval kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komiteel peaks olema silmapaistev roll otsustamisel, kas mingi toode 
liigitatakse kõrgtehnoloogiliseks ravimiks või mitte.

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 23 PUNKT E A (uus)

e a) osaleda käesoleva määruse artiklis 17 
ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 
lõike 1 punktis n osutatud teeadusliku 
nõustamise menetlustes;

Selgitus

Kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee peaks koosnema liikmesriikide parimatest 
võimalikest ekspertidest. Seepärast tuleks nendega konsulteerida kõigi kõrgtehnoloogiliste 
ravimitega seotud nõustamisvajaduste puhul.

Muudatusettepanek 39
ARTIKKEL 24

Komisjon muudab artikli 26 lõikes 2
osutatud korras I−IV lisa, et kohandada 
neid teaduse ja tehnika arenguga.

Komisjon muudab pärast ametiga 
konsulteerimist ja artikli 26 lõike 2 
punktis a osutatud korras II−IV lisa, et 
kohandada neid teaduse ja tehnika 
arenguga.

(AM 39 of PR FdR 617323EN modified)

Selgitus
I lisas sisaldub oluline ja põhjapanev mõiste. Seepärast arvame, et seda ei tohiks 
komiteemenetluse teel muuta. Kui teaduse arengu tõttu on muudatuste tegemine vajalik, tuleb 
rakendada kaasotsustamismenetlust, kaasates sellesse täiel määral Euroopa Parlamendi. 
Määruses peaks olema selgesti öeldud, et alati, kui lisasid on vaja seoses teaduse arenguga 
kohandada, peab komisjon kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee kaudu kaasama EMEA. 
II ja IV lisa kohandamine peaks toimuma uue kontrolliga regulatiivmenetluse raames.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 25 PEALKIRI



PR\636826ET.doc 25/32 PE 380.740v01-00

ET

Aruandlus Aruandlus ja läbivaatamine

(AM 97 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Teaduse edusammud võivad teha võimalikuks uued täiendavad ravimeetodid, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka. Patsientide huvides oleks nende 
kaasamine tulevikus, et oleks võimalik muuta tulemuseks olevad tooted Euroopas lubatavaks. 

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 25 ESIMENE A LÕIK (uus)

Aruandes hindab komisjon tehnika arengu 
mõju käesoleva määruse kohaldamisele. 
Ühtlasi teeb ta vajaduse korral 
õigusloomega seotud ettepaneku selle 
reguleerimisala läbivaatamiseks ja uute 
ravimeetodite lisamiseks, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega 
koetehnoloogia hulka. 

(AM 98 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Teaduse edusammud võivad teha võimalikuks uued täiendavad ravimeetodid, mis ei kuulu 
geeniteraapia, rakuteraapia ega koetehnoloogia hulka. Patsientide huvides oleks nende 
kaasamine tulevikus, et oleks võimalik muuta tulemuseks olevad tooted Euroopas lubatavaks. 

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 26 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
kõnealuse otsuse artiklis 8 sätestatut.

Selgitus
See muudatusettepanek on kooskõlas komiteemenetluse uute sätetega (kontrolliga 
regulatiivmenetlus).

Muudatusettepanek 43
ARTIKLI 27 PUNKT -1 (uus)
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Artikli 13 lõige 1 (määrus (EÜ) nr 726/2004) 

-1) Artikli 13 lõike 1 esimene lause 
asendatakse järgmisega:
“Ilma et see piiraks direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 4 lõigete 4 ja 5 kohaldamist, kehtib 
käesoleva määruse kohaselt antud 
müügiluba kogu ühenduses.”

(AM 40 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Õigusliku ühtsuse tagamiseks tuleneb antud muudatusettepanek artikli 28 lõikest 2.

Muudatusettepanek 44
ARTIKLI 27 PUNKT 2 A (uus)

Lisa punkti 3 teine lõik (määrus (EÜ) nr 726/2004)

2 a) Lisa punkti 3 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Alates 20. maist 2008 võib komisjon 
pärast ametiga konsulteerimist esitada mis 
tahes asjakohase ettepaneku käesoleva 
punkti muutmiseks ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu teevad vastavalt 
asutamislepingule selle kohta otsuse.“  

(AM 103 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Määruse 726/2004 kõnealuses osas määratakse kindlaks, millal tuleb saada ühenduse luba. 
Käesoleva ettepaneku alusel võib juhtuda, et teatavate kõrgtehnoloogiliste toodete jaoks ei 
ole ühenduse luba vaja kas seetõttu, et need ei hõlma ühte määruse 726/2004 lisa punktis 1 
nimetatud protsessidest, või seetõttu, et neid ei kasutata kõnealuse lisa punktis 3 nimetatud 
haiguste raviks. Praegu võib nõukogu punktis 3 esitatud haiguste loetelu komisjoni 
ettepanekul täiendada, ilma et pöördutaks Euroopa Parlamendi poole. Otsuseid õigusaktide 
reguleerimisala kohta tuleb teha kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 28 PUNKT -1 (uus)

Artikli 1 neljas a lõik (uus) (direktiiv 2001/83/EÜ) 
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-1) Artiklisse 1 lisatakse neljas a lõik 
järgmises sõnastuses:
„Koetehnoloogial põhinev ravim:
Kõrgtehnoloogilisi ravimeid käsitleva 
määruse (EÜ) nr **/** artiklis 2 
määratletud ravim.”

(AM 41 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Õigusliku ühtsuse ja selguse saavutamiseks tuleb direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavate ravimite ühenduse eeskirju käsitlev direktiiv), mis juba sisaldab geeniteraapia 
ravimi ja somaatilise raku teraapia ravimi mõistet, lisada ristviide koeteraapial põhineva 

ravimi mõistele.

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 28 PUNKT 1

Artikli 3 punkt 7 (direktiiv 2001/83/EÜ)

7. „Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis nii
täielikult valmistatakse kui ka kasutatakse 
ära haiglas vastavalt konkreetsele 
patsiendile väljastatud arstiretseptile.”

7. Kõik [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr …(kõrgtehnoloogilisi 
ravimeid käsitlev määrus)*] määratletud 
kõrgtehnoloogilised ravimid, mis täielikult 
valmistatakse haiglas spetsiifilise, 
standardiseerimata ja patenteerimata 
protsessi põhjal ühekordseks 
kasutamiseks ja kasutatakse ära haiglas
vastavalt konkreetsele patsiendile 
väljastatud konkreetse arstiretsepti 
ettekirjutustele arsti professionaalsel 
ainuvastutusel või kliiniliste uuringute 
jaoks.
Punkte 1 ja 2 ei kohaldata 
kõrgtehnoloogiliste ravimite suhtes. 

(AM 42 of PR FdR 617323EN, end of 1st part mod.)

Selgitus

Haiglaid puudutava selgituse kohta vt põhjenduse 5 muudatusettepanekut.
Direktiiviga 2001/83/EÜ (artikli 3 punktid 1 ja 2) lubatud erandite kohaselt võivad apteegid 
valmistada arstiretsepti järgi ravimeid, ilma et neil tuleks ravimite alaseid õigusakte täita. 
Sama erand annaks ka haiglaapteekidele võimaluse kindlakskujunenud viisil ja standardsete 
meetodite alusel koetehnoloogial põhinevaid ravimeid toota. Seepärast on käesolev 
muudatusettepanek oluline tagamaks, et käesoleva määruse kohaldamisalast jäävad välja 
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ainult ühekordselt valmistatavad ravimid.

Muudatusettepanek 47
ARTIKKEL 28 A (uus)

Artikkel 28 a
Tootmine kliiniliste katsete jaoks

Komisjon määratleb vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 nimetatud 
menetlusele konkreetsed tootmisnõuded 
uurimiseks mõeldud ravimite jaoks, mida 
kohaldatakse kõrgtehnoloogiliste ravimite 
tootmisel kliiniliste katsete jaoks, mis 
viiakse läbi samas haiglas, kus toimus 
tootmine.

(AM 111 of AM FdR 620607EN)

Selgitus

Määruses ei ole ette nähtud ühtki erisätet kliinilistes katsetes kasutatavate kõrgtehnoloogiliste 
ravimite tootmise kohta.

Muudatusettepanek 48
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

1. Kõrgtehnoloogilised ravimid, mis olid 
käesoleva määruse jõustumise hetkel 
ühenduse turul kas kooskõlas siseriiklike 
või ühenduse õigusaktidega, peavad 
vastama käesoleva määruse nõuetele 
hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

1. Kõrgtehnoloogilised ravimid, välja 
arvatud koetehnoloogial põhinevad 
ravimid, mis olid käesoleva määruse 
jõustumise hetkel ühenduse turul kas 
kooskõlas siseriiklike või ühenduse 
õigusaktidega, peavad vastama käesoleva 
määruse nõuetele hiljemalt nelja aasta
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

(AM 44 of PR FdR 617323EN)

Selgitus

Juba praegu toodavad ja turustavad ettevõtted koetehnoloogial põhinevaid ravimeid riiklikul 
tasandil ja riiklike loasüsteemide abil. Tsentraliseeritud korras müügiloa saamiseks (nt uute 
katsete kavandamine koostöös EMEAga, katsete läbiviimine, tulemuste vormistamine ja 
EMEAle hindamiseks esitamine) on pakutav kaheaastane tähtaeg ettevõtte jaoks liiga lühike. 
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Arvestades ülalnimetatu teostamiseks kuluvat aega ja vältimaks olukorda, kus siiani ohutult 
patsientide raviks kasutatud ravimid muutuvad üleminekuperioodi ajaks neile patsientidele 
kättesaamatuks, teeme ettepaneku kehtestada nelja aasta pikkune üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 29 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Koetehnoloogia tooted, mis olid artikli 
30 teises lõigus nimetatud 
kohaldamiskuupäeval vastavalt riiklikele 
või ühenduse õigusaktidele seaduslikult 
ühenduse turul, peavad vastama 
käesolevale määrusele hiljemalt nelja aasta 
möödumisel pärast nimetatud kuupäeva.

(AM 116 of AM FdR 620607EN modified)

Selgitus

Tootjad ei saa arenduskavasid välja töötada enne, kui on avaldatud kõik koetehnoloogial 
põhinevate ravimite tehnilised nõuded. Seetõttu tuleb neile ravimitele üleminekuperioodi 
kehtestamisel võtta arvesse aega, mis kulub kõigi vajalike tehniliste nõuete avaldamiseks.

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 29 LÕIGE 2

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 
3 lõikest 1 ei pea ametile lõikes 1
nimetatud kõrgtehnoloogiliste ravimite 
müügiloa taotluste esitamise eest maksma 
teenustasu.

2. Erandina määruse (EÜ) nr 297/95 artikli 
3 lõikest 1 ei pea ametile lõigetes 1 ja 1 a
nimetatud kõrgtehnoloogiliste ravimite 
müügiloa taotluste esitamise eest maksma 
teenustasu.

(AM 46 of PR FdR 617323EN)

Selgitus
Vt muudatusettepanekut artikli 29 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 51
ARTIKLI 30 TEINE A JA B LÕIK (uued)

Koetehnoloogial põhinevate ravimite suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust alates 
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kõigi artiklites 4, 5 ja 8 osundatud tehniliste 
nõuete jõustumise päevast.
Artiklites 4, 5 ja 8 ettenähtud 
rakendamismeetmed võetakse vastu niipea 
kui võimalik ja igal juhul mitte hiljem kui 9 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Tootjad ei saa arenduskavasid välja töötada enne, kui tehnilised nõuded on avaldatud ning 
hea kliinilise tava direktiivi ja hea tootmistava direktiivi muudatused lõplikult välja töötatud. 
Seetõttu teeme ettepaneku anda komisjonile vajalike meetmete vastuvõtmiseks 9-kuuline 
tähtaeg.
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SELETUSKIRI

Kiire areng bioloogia, biotehnoloogia ja meditsiini valdkonnas ning katsed saavutada Euroopa 
Liidus tervisekaitse jätkusuutlikku kasvu viivad uute ravimeetodite ja väga uuenduslike 
ravimite väljaarendamiseni.

Väga tähtsad on selles kontekstis tooted, mis hõlmavad sekkumist geeniteraapiasse, 
rakuteraapiasse ja koetehnoloogiasse, kuna neil on suur potentsiaal vähi, kõhre- ja luuhaiguste 
ja vigastuste, geneetiliste kõrvalekallete, südameinfarktijärgsete kahjustuste ning 
põletushaavade ravis.

Praegu on neid kõrgtehnoloogilisi ravimeetodeid käsitlev ühenduse tasandi õigusraamistik 
puudulik, sest ainult geeniteraapia ja somaatilise rakuteraapia ravimitel on olemas juriidiline 
määratlus. Koetehnoloogia ravimite kohta õigusaktid puuduvad, mis tingib turu killustatuse 
ega võimalda patsientidele hõlpsat juurdepääsu vajalikule ravile.

Käesolev ettepanek looks ühtlustatud reguleeriva raamistiku kõrgtehnoloogiliste ravimite 
hindamiseks, nende kasutuse lubamiseks ja järelevalveks: see hõlmab müügiloa andmise 
nõudeid ja menetlust, loa andmise järgset järelevalvet ja jälgitavust. Käesolevat määruse 
ettepanekut tuleks näha laiemas kontekstis, võttes arvesse ka selle valdkonna olemasolevaid 
õigusakte, näiteks direktiivi 2001/83/EÜ ravimite kohta, määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa 
Ravimiameti kohta ning direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite kehtestamise kohta. 

Ettepanek kehtestaks tsentraliseeritud müügiloa andmise menetluse ja looks ravimiameti 
juurde uue kõrgtehnoloogiliste ravimeetodite komitee, mis koosneks nende toodetega seotud 
kõikide valdkondade kogenud ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertidest. Lisaks sellele 
kehtestatakse määrusega rangemad nõuded loa andmise järgsele järelevalvesüsteemile ja 
patsiendi jälgitavusele ning nähakse koetehnoloogia ravimitele ette konkreetsed tehnilised 
nõuded. Peale selle kehtestatakse taotlejatele ning eriti VKEdele täiendavad konkreetsed 
soodustused, et edendada ELi sisest konkurentsi. 

Raportöör tervitab seda määruse ettepanekut ning uut ühtset õigusraamistikku nende 
uuenduslike, eriliste ja keeruliste ravimite jaoks. Ta nõustub, et on vaja tsentraliseeritud 
müügiloa andmise menetlust, et hõlbustada turulepääsu ning tagada kõrgtehnoloogiliste 
ravimite vaba liikumine ühenduse sees. Esmatähtsaks tuleks pidada nende ravimite kvaliteedi, 
ohutuse ja tõhususe tõestamist, et tagada tervisekaitse kõrge tase ELis. Tuleks tagada 
võimalikult suur õiguskindlus, võimaldades samas piisavat paindlikkust tehnilisel tasandil. 

Sellest hoolimata soovib raportöör rõhutada selgete määratluste tähtsust õigusliku ebakindluse 
ja hallide alade vältimiseks, eriti seoses kombineeritud kõrgtehnoloogiliste ravimite 
määratluse ja hindamisega. Samuti peaks olema üheselt selge, et haiglas konkreetsele 
patsiendile valmistatud ravimite puhul ei tule tsentraliseeritud loa taotlemise menetlust 
järgida. Unistada ei tohiks ka kliinilisteks katseteks mõeldud kõrgtehnoloogiliste ravimite 
tootmisel rakendatud tooteid ja kliinilisteks uuringuteks mõeldud tooteid.

Lisaks sellele soovib raportöör rõhutada Euroopa Ravimiameti kõrgtehnoloogiliste 
ravimeetodite komitee suurt rolli. See kõrgelt kvalifitseeritud organ peaks mängima 
võtmerolli kõrgtehnoloogiliste ravimite teaduslikul hindamisel ning komitee 
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otsustamismenetlus peaks olema selgelt kindlaks määratud. 

Kõrgtehnoloogilised ravimid võivad tekitada ka tõsiseid eetikaküsimusi, kuna nad sisaldavad 
tõenäoliselt inimrakke või -kudesid. Komisjoni ettepanek ei tohiks mõjutada riiklikke 
õigusakte, mis keelavad või piiravad teatud tüüpi inim- või loomsete rakkude (näiteks 
embrüonaalsete tüvirakkude) kasutamist või sellistest rakkudest saadud ravimite müüki, 
tarnimist või kasutamist. Parlamendi õigusteenistuse hinnangul tekitab selle sätte praegune 
sõnastus tõsiseid probleeme ettepaneku õigusliku aluse suhtes. Raportöör palus selle sätte 
kohta kirjalikku õiguslikku arvamust ja tegeleb ikka veel lähimuspõhimõttele sobivaima 
sõnastuse otsimisega artikli 28 lõike 2 jaoks. Seni ei esita ta raporti projektis sellele artiklile 
muudatusettepanekuid. 

Biotehnoloogiat ja biomeditsiini tuleks arendada põhiõigusi täielikult austades. Täielikult 
tuleb austada selliseid õigusi nagu õigus isikupuutumatusele, mis on kehtestatud nii Oviedo 
konventsiooni kui ka põhiõiguste hartaga. Seepärast rõhutas raportöör oma esimeses raporti 
projektis, et loa andmise menetlus peaks toimuma kooskõlas inimese keha või kehaosade kui 
selliste kaubaks muutmise keelamise põhimõttega. Peale selle esitas raportöör 
muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on välistada käesoleva määruse kohaselt Euroopa 
müügiloa andmine inimloote geneetilist samasust muutvate toodete ja selliste toodete jaoks, 
mis on saadud looma ja inimese ristanditest ehk kimääridest (lubades siiski looma 
keharakkude või kudede raviotstarbelist siirdamist inimorganismi, st ksenotransplantatsiooni). 

Õiguskomisjon kiitis need muudatusettepanekud heaks. Kuigi ka enamus 
keskkonnakomisjoni liikmetest need heaks kiitis, lükati raporti projekt muudetud kujul 
lõpphääletusel tagasi. Raportöör on endiselt veendunud, et õiguskomisjoni valitud lähenemine 
on kõige sobivam. Siiski soovib ta saavutada võimalikult ulatusliku konsensuse. Seetõttu ei 
esita ta uues raporti projektis ühtki nimetatud muudatusettepanekutest ning on valmis koos 
kolleegidega kompromisse otsima. 


