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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta
(KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0567)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0401/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Olisi vahvistettava säännökset 
sellaisille pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäville lääkkeille, jotka on tarkoitettu 
saatettaviksi markkinoille jäsenvaltioissa ja 
jotka on valmistettu teollisesti tai joiden 
valmistuksessa käytetään teollista prosessia 
direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän 

(5) Tämä asetus on erityissäädös, jossa 
annetaan direktiivin 2001/83/EY 
säännöksiä täydentäviä säännöksiä. 
Asetuksen tarkoituksena olisi oltava 
sellaisten pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden sääntely, jotka on 
tarkoitettu saatettaviksi markkinoille 
jäsenvaltioissa ja jotka on valmistettu 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
sen vuoksi jätettävä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävät lääkkeet, jotka sekä
valmistetaan kokonaan että käytetään 
sairaalassa yksittäiselle potilaalle annetun 
lääkemääräyksen mukaisesti.

teollisesti tai joiden valmistuksessa 
käytetään teollista prosessia direktiivin 
2001/83/EY II osastoon sisältyvän 
yhteisön lääkelainsäädännön yleisen 
soveltamisalan mukaisesti. Tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
sen vuoksi jätettävä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävät lääkkeet, jotka 
valmistetaan sairaalassa kokonaan 
yksittäistä käyttöä varten erityisen, 
standardoimattoman ja patentoimattoman 
prosessin mukaisesti ja käytetään 
sairaalassa, jotta noudatettaisiin
yksittäiselle potilaalle annettua yksittäistä
lääkemääräystä.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tämä asetus on direktiiviin 2001/83/EY liittyvä erityissäädös, sillä 
siinä säädetään pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevista täydentävistä 
vaatimuksista. Asetuksen soveltamisalana on lääkelainsäädännön yleinen soveltamisala, 
sellaisena kuin siitä on säädetty direktiivissä 2001/83/EY. Kun sairaalat tai muut laitokset 
valmistavat lääkkeitä käyttäen vakiintuneita menetelmiä, joiden avulla kehitetään 
rutiininomaisesti hoitoja potilaille, niiden olisi noudatettava tämän asetuksen säännöksiä. 
Kun sairaalat sen sijaan valmistavat pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä 
tutkimustarkoituksiin tai jotakin erityistä, yksittäistä käyttöä varten, niiden ei tarvitsisi 
noudattaa keskitettyä lupamenettelyä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden arviointi edellyttää 
kuitenkin usein erittäin spesifistä 
asiantuntemusta, joka ei sisälly perinteisten 
lääkkeiden alaan ja kattaa muita aloja, 
kuten esimerkiksi bioteknologiaa tai 
lääkinnällisiä laitteita, koskevia raja-
alueita. Tämän vuoksi on syytä perustaa 
viraston sisälle pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevä komitea, jota
virastoon kuuluvan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevän komitean olisi 
kuultava pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviä lääkkeitä koskevien tietojen 
arvioinnin yhteydessä ennen lopullisen 

(9) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden arviointi edellyttää 
kuitenkin usein erittäin spesifistä 
asiantuntemusta, joka ei sisälly perinteisten 
lääkkeiden alaan ja kattaa muita aloja, 
kuten esimerkiksi bioteknologiaa tai 
lääkinnällisiä laitteita, koskevia raja-
alueita. Tämän vuoksi on syytä perustaa 
viraston sisälle pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevä komitea, jonka olisi 
vastattava pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden laatua, 
turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan 
lausuntoluonnoksen laatimisesta ja 
toimitettava se virastoon kuuluvalle
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tieteellisen lausuntonsa antamista.
Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevää 
komiteaa voitaisiin lisäksi kuulla muiden 
lääkkeiden arvioinnin yhteydessä, joka 
edellyttää komitean toimialaan kuuluvaa 
erityisasiantuntemusta.

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevälle komitealle lopullista 
hyväksymistä varten. Pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevää komiteaa olisi lisäksi 
kuultava muiden lääkkeiden arvioinnin 
yhteydessä, joka edellyttää komitean 
toimialaan kuuluvaa 
erityisasiantuntemusta.

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden erikoisominaisuuksien vuoksi 
Euroopan lääkevirastoon (EMEA) on perustettu uusi pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä 
komitea, joka koostuu asiantuntijoista, joilla on erityistaitoja tai -kokemusta tällä 
innovatiivisella ja nopeasti kehittyvällä alalla. Tästä syystä uuden komitean olisi vastattava 
tuotteiden laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan lausuntoluonnoksen laatimisesta ja 
toimitettava se ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean hyväksyttäväksi. 
Komiteaa olisi lisäksi kuultava muiden sen toimialaan kuuluvien lääkkeiden arvioinnin 
yhteydessä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean olisi autettava 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevää komiteaa määrittämään, 
onko yksittäinen tuote pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden 
määritelmän mukainen.

Perustelu

Koska pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevällä komitealla on erityisasiantuntemusta 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä, sen olisi autettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevää komiteaa määrittämään, onko jokin tuote pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävä lääke vai ei.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komiteaan olisi koottava paras 
käytettävissä oleva yhteisön asiantuntemus 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 

(10) Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komiteaan olisi koottava paras 
käytettävissä oleva yhteisön asiantuntemus 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
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lääkkeistä. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean kokoonpanon olisi 
katettava pitkälle kehitettyjen terapioiden 
kannalta merkittävät tieteenalat 
geeniterapia, soluterapia, kudosteknologia, 
lääkinnälliset laitteet, lääketurvatoiminta ja 
etiikka mukaan luettuina. Myös 
potilasyhdistyksillä ja lääkäreillä, joilla on 
tieteellistä kokemusta pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävistä lääkkeistä, olisi 
oltava edustajansa komiteassa.

lääkkeistä. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean kokoonpanon olisi 
katettava pitkälle kehitettyjen terapioiden 
kannalta merkittävät tieteenalat 
geeniterapia, soluterapia, kudosteknologia, 
lääkinnälliset laitteet, lääketurvatoiminta ja 
etiikka mukaan luettuina. Myös 
potilasyhdistyksillä ja yleislääkäreillä, 
joilla on tieteellistä kokemusta pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä, olisi oltava edustajansa 
komiteassa.

Perustelu

Jotta katettaisiin kaikki alat, joihin pitkälle kehitetyt terapiat saattavat liittyä, pitkälle 
kehitettyjä terapioita käsittelevässä komiteassa olisi oltava lääketieteen yleistä 
asiantuntemusta.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäville lääkkeille tehtävät kliiniset 
tutkimukset on suoritettava hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/20/EY vahvistettujen yleisperiaatteita 
ja eettisiä vaatimuksia noudattaen. Olisi 
kuitenkin vahvistettava tarkoituksen 
mukaan mitoitetut säännöt, joilla 
mukautetaan ihmisille tarkoitettujen 
tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen 
tutkimustavan periaatteista ja 
yksityiskohtaisista ohjeista sekä kyseisten 
valmisteiden valmistus- tai tuontilupaa 
koskevista vaatimuksista 8 päivänä 
huhtikuuta 2005 annettua direktiiviä 
2005/28/EY pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden teknisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 

(15) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäville lääkkeille tehtävät kliiniset 
tutkimukset on suoritettava hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/20/EY vahvistettujen yleisperiaatteita 
ja eettisiä vaatimuksia noudattaen. Olisi 
kuitenkin vahvistettava tarkoituksen 
mukaan mitoitetut säännöt, joilla 
mukautetaan ihmisille tarkoitettujen 
tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen 
tutkimustavan periaatteista ja 
yksityiskohtaisista ohjeista sekä kyseisten 
valmisteiden valmistus- tai tuontilupaa 
koskevista vaatimuksista 8 päivänä 
huhtikuuta 2005 annettua direktiiviä 
2005/28/EY pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden teknisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
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kokonaisuudessaan. kokonaisuudessaan. Näillä säännöillä olisi 
varmistettava riittävä ajanjakso 
yksittäisten kliinisten tutkimusten 
(mukaan lukien monikeskustutkimukset) 
ja koordinoidun valvonnan ja 
tiedonvaihdon välillä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että kliiniset tutkimukset suoritetaan mahdollisimman 
turvallisesti.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien tuotteiden valmistuksessa olisi 
noudatettava hyvien tuotantotapojen 
periaatteita, jotka on vahvistettu ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille 
tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien 
tuotantotapojen periaatteista ja 
yleisohjeista 8 päivänä lokakuuta 2003 
annetussa komission direktiivissä 
2003/94/EY. Lisäksi olisi laadittava 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä 
lääkkeitä koskevat ohjeet, joissa otettaisiin 
asianmukaisesti huomioon niiden 
valmistusprosessin erityisluonne.

(16) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien tuotteiden valmistuksessa olisi 
noudatettava hyvien tuotantotapojen 
periaatteita, jotka on vahvistettu ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille 
tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien 
tuotantotapojen periaatteista ja 
yleisohjeista 8 päivänä lokakuuta 2003 
annetussa komission direktiivissä 
2003/94/EY ja joita olisi tarvittaessa 
mukautettava siten, että ne ilmentävät 
tuotteiden erityisominaisuuksia. Lisäksi 
olisi laadittava pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat 
ohjeet, joissa otettaisiin asianmukaisesti 
huomioon niiden valmistusprosessin 
erityisluonne.

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävillä lääkkeillä on erityisominaisuuksia, jotka eroavat 
suuresti perinteisistä lääkkeistä. Tästä syystä niiden valmistusprosessit ovat hyvin erilaisia 
(esimerkiksi hyviä tuotantotapoja koskevan direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa vaaditaan, että 
valmiiden tuotteiden näyte-eriä on säilytettävä viimeistä käyttöpäivää seuraavan vuoden ajan. 
Joidenkin pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden osalta on kuitenkin vaikea 
ottaa huomioon viimeistä käyttöpäivää.)
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita.
Näiden laitteiden tulisi täyttää 
lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä 
kesäkuuta 1993 annetussa neuvoston 
direktiivissä 93/42/ETY ja aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso.

(17) Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävät lääkkeet voivat sisältää 
lääkinnällisiä laitteita tai aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. 
Näiden laitteiden tulisi täyttää 
lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä 
kesäkuuta 1993 annetussa neuvoston 
direktiivissä 93/42/ETY ja aktiivisia 
implantoitavia lääkinnällisiä laitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetussa neuvoston direktiivissä 
90/385/ETY säädetyt vaatimukset, jotta 
varmistettaisiin asianmukainen laatu- ja 
turvallisuustaso. Viraston olisi otettava 
ilmoitetun laitoksen kyseisten direktiivien 
mukaisesti suorittaman lääkinnällisen 
laitteen tai aktiivisen implantoitavan 
lääkinnällisen laitteen arvioinnin 
tulokset, jos ne ovat saatavissa, huomioon 
tämän asetuksen mukaisesti 
suoritettavassa yhdistetyn tuotteen 
arvioinnissa.

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa ilmoitettujen laitosten laajan kokemuksen ja asiantuntemuksen 
jatkuva käyttö lääkinnällisten laitteiden tai aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten 
laitteiden arvioinnissa, ilmoitetut laitokset voivat arvioida lääkinnällisen laitteen tai 
aktiivisen implantoitavan lääkinnällisen laitteen osana yhdistettyä pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävää lääkettä. Siinä tapauksessa lääkeviraston olisi otettava näiden 
arvioiden tulokset huomioon yhdistettyjä tuotteita käsittelevässä loppuarviossaan.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Olisi vahvistettava säännöt, joilla 
mukautetaan valmisteyhteenvetoa, 
merkintöjä ja pakkausselostetta koskevat 
direktiivin 2001/83/EY vaatimukset 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden teknisiin erityispiirteisiin.

(18) Potilailla on oikeus tietää kaikkien 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden valmistukseen käytettyjen 
kudosten ja solujen alkuperä, vaikkakin 
luovuttajan nimettömyyssuojaa on 
noudatettava. Olisi vahvistettava säännöt, 
joilla mukautetaan valmisteyhteenvetoa, 
merkintöjä ja pakkausselostetta koskevat 
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direktiivin 2001/83/EY vaatimukset 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden teknisiin erityispiirteisiin.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Tämän asetuksen toimivuus 
edellyttää, että joko virasto tai komissio 
laativat sitä koskevat yleisohjeet.
Molemmissa tapauksissa olisi kuultava 
avoimesti kaikkia asianomaisia osapuolia, 
etenkin teollisuutta, jotta voitaisiin 
yhdistää alan melko vähäinen 
asiantuntemus ja varmistaa 
suhteellisuusperiaatteen noudattaminen.

Perustelu

Laadittaessa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia yleisohjeita olisi kuultava avoimesti 
kaikkia asianomaisia osapuolia, etenkin teollisuutta, jotta voitaisiin yhdistää alan melko 
vähäinen asiantuntemus ja varmistaa suhteellisuusperiaatteen noudattaminen.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. 
Kyseisen päätöksen 5 a artiklassa 
säädettyä sääntelymenettelyä, johon liittyy 
valvonta, olisi sovellettava tämän 
asetuksen liitteisiin II–IV ja direktiivin 
2001/83/EY liitteeseen I tehtäviin 
muutoksiin.
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Tarkistus 11
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantokappale

(b) kudosteknologiatuotteella tarkoitetaan 
tuotetta,

(b) kudosteknologiatuotteella tarkoitetaan 
lääkettä,

Perustelu

Lisättäessä termi "lääkettä" tehdään selväksi, että asetus ei voi kattaa tuotteita, jotka eivät 
vastaa lääkkeen määritelmää. 

Tarkistus 12
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan 2 a alakohta (uusi)

Ihmisen tai eläimen kuolleita kudoksia 
ja/tai soluja sisältävät tai yksinomaan 
niistä tehdyt kudosteknologiatuotteet, 
joiden toiminta ei perustu pääasiassa 
farmakologiseen, immunologiseen tai 
metaboliseen vaikutukseen, jätetään 
tämän määritelmän ulkopuolelle.

Perustelu

Lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit (MDD) muodostavat sääntelykehyksen, jota 
voidaan soveltaa valvottaessa laitteita, jotka sisältävät kudosteknologiatuotteita tai on tehty 
niistä. Jos kudosteknologiatuote sisältyy lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 1 artiklan 
mukaiseen "lääkinnällisen laitteen" määritelmään (eikä sillä ole sen vuoksi ensisijaisesti 
farmakologista, immunologista tai metabolista vaikutustapaa), sitä olisi säänneltävä MDD-
direktiivien mukaisesti, vaikka erityiset lisävaatimukset saattavat olla tarpeen.

Tarkistus 13
2 artiklan 1 kohdan d alakohdan 2 luetelmakohta

– sen solullisella tai kudoksellisella osalla 
on ihmiskehoon vaikutus, jota ei voi pitää 
edellä tarkoitettujen laitteiden vaikutusta 
täydentävänä.

– sen solullisella tai kudoksellisella osalla 
on ihmiskehoon vaikutus, jota voidaan
pitää edellä tarkoitettujen laitteiden 
vaikutukseen verrattuna 
merkittävämpänä.

Perustelu

Yhdistettyä tuotetta olisi aina pidettävä pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävänä 
lääkkeenä, kun se sisältää soluja tai kudoksia, jotka vaikuttavat ihmiseen tavalla, jota voidaan 
pitää merkittävämpänä verrattuna kyseisen laitteen aiheuttamaan vaikutukseen.
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Tarkistus 14
2 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jos tuote sisältää eläviä soluja tai 
kudoksia, näiden solujen tai kudosten 
farmakologista, immunologista tai 
metabolista vaikutusta pidetään tuotteen 
pääasiallisena vaikutustapana.

Perustelu

Uudessa säännöksessä selkiytetään eläviä soluja tai kudoksia sisältäviä tuotteita koskevaa 
sääntöä, mutta säilytetään samalla periaatteessa "pääasiallisen vaikutustavan" kriteeri 
rajatapausten luokittelua varten. Potilaiden turvallisuuden ja yhdistetyn tuotteen arviointiin 
liittyvien huippustandardien vuoksi tärkeimpänä kriteerinä olisi pidettävä sitä, sisältääkö 
tuotteen solullinen tai kudoksellinen osa eläviä soluja tai kudoksia.

Tarkistus 15
4 artiklan 2 ja 3 kohta

2. Komissio muuttaa 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen direktiiviä 2005/28/EY pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden erityispiirteiden huomioon 
ottamiseksi.

2. Komissio muuttaa virastoa kuultuaan ja 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen direktiiviä
2005/28/EY pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden erityispiirteiden 
huomioon ottamiseksi.

3. Komissio laatii pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat 
hyvän kliinisen tutkimustavan 
yksityiskohtaiset ohjeet.

3. Komissio laatii virastoa kuultuaan
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä 
lääkkeitä koskevat hyvän kliinisen 
tutkimustavan yksityiskohtaiset ohjeet.

Perustelu

Asetuksessa olisi hyvin selkeästi säädettävä siitä, että komission on otettava Euroopan 
lääkeviraston pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea mukaan asian käsittelyyn 
aina, kun on muutettava hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevia vaatimuksia tai laadittava 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevia ohjeita.
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Tarkistus 16
5 artiklan -1 kohta (uusi)

Komissio muuttaa direktiiviä 2003/94/EY 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden ja 
etenkin kudosteknologiatuotteiden 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävillä lääkkeillä on erityisominaisuuksia, jotka eroavat 
suuresti perinteisistä lääkkeistä. Tästä syystä niiden valmistusprosessit ovat hyvin erilaisia 
(esimerkiksi hyviä tuotantotapoja koskevan direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa vaaditaan, että 
valmiiden tuotteiden näyte-eriä on säilytettävä viimeistä käyttöpäivää seuraavan vuoden ajan. 
Joidenkin pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden osalta on kuitenkin vaikea 
ottaa huomioon viimeistä käyttöpäivää.)

Tarkistus 17
5 artikla

Komissio julkaisee pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat, 
hyvien tuotantotapojen periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet.

Komissio laatii pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevat, 
hyvien tuotantotapojen periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet.

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi sanamuoto olisi yhdenmukaistettava 4 artiklan 3 kohdassa olevan 
vastaavan säännöksen kanssa..

Tarkistus 18
7 artikla

Kudosteknologiatuotteisiin sovellettavat 
erityisvaatimukset

Laitteita sisältäviin pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviin lääkkeisiin
sovellettavat eritysvaatimukset

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 6 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi 
kudosteknologiatuotteen lupahakemuksiin 
on sisällyttävä kuvaus tuotteen fyysisistä 
ominaispiirteistä ja tuotteen toiminnasta 
sekä tuotteen suunnittelumenetelmien 
kuvaus direktiivin 2001/83/EY liitteen I 

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 6 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi 
lääkinnällisiä laitteita, biomateriaaleja, 
tukirunkoja tai matriiseja sisältävän 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävän 
lääkkeen lupahakemuksiin on sisällyttävä 
kuvaus tuotteen fyysisistä ominaispiirteistä 
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mukaisesti. ja tuotteen toiminnasta sekä tuotteen 
suunnittelumenetelmien kuvaus direktiivin 
2001/83/EY liitteen I mukaisesti.

Perustelu

Artiklan soveltamisalaa olisi selkiytettävä ja muutettava siten, että siihen sisältyvät kaikki ne 
tuotteet, jotka tarvitsevat näitä erityisvaatimuksia.  Jos vaatimukset rajattaisiin vain 
kudosteknologiatuotteisiin, ulkopuolelle jäisivät ne pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät 
lääkkeet, joilla myös on erityisiä fyysisiä ominaispiirteitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat 
tuotteen toimintaan.   Vaatimusten ulottaminen kaikkiin pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviin lääkkeisiin merkitsisi kuitenkin tarpeetonta työtaakkaa yrityksille; kaikilla 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävillä lääkkeillä ei ole erityisiä fyysisiä ominaispiirteitä, 
jotka voisivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Tarkistus 19
8 artikla

Komissio muuttaa tämän asetuksen 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen direktiivin 
2001/83/EY liitettä I vahvistaakseen 
kudosteknologiatuotteisiin sovellettavat 
tekniset vaatimukset, etenkin 7 artiklassa 
tarkoitetut vaatimukset, tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Komissio muuttaa virastoa kuultuaan ja 
tämän asetuksen 26 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
direktiivin 2001/83/EY liitettä I 
vahvistaakseen kudosteknologiatuotteisiin 
sovellettavat tekniset vaatimukset, etenkin 
7 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, tieteen 
ja tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi.

Perustelu

Asetuksessa olisi hyvin selkeästi säädettävä siitä, että komission on otettava Euroopan 
lääkeviraston pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea mukaan asian käsittelyyn 
aina, kun on muutettava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I säädettyjä teknisiä vaatimuksia.

Tarkistus 20
9 artiklan 2 kohta

2. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean asetuksen (EY) N:o 
726/2004 62 artiklan mukaisesti nimeämän 
esittelijän tai rinnakkaisesittelijän on oltava 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean jäsen. Kyseisen jäsenen on 
toimittava myös pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevän komitean esittelijänä 

2. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean asetuksen (EY) N:o 
726/2004 62 artiklan mukaisesti nimeämän 
esittelijän tai rinnakkaisesittelijän on oltava 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean jäsen, kyseisen komitean 
ehdottama henkilö ja hänellä on oltava 
erityisasiantuntemusta tuotteista.
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tai rinnakkaisesittelijänä. Kyseisen jäsenen on toimittava myös 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean esittelijänä tai 
rinnakkaisesittelijänä.

Perustelu

Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean nimeämän esittelijän ja 
rinnakkaisesittelijän olisi oltava tämän komitean ehdottama henkilö ja hänellä olisi oltava 
erityisasiantuntemusta kyseisestä tuotteesta, jotta voitaisiin varmistaa mahdollisimman 
korkea asiantuntemus.

Tarkistus 21
9 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean olisi yritettävä 
saavuttaa tieteellinen konsensus
laatiessaan lausuntoluonnosta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean hyväksyttäväksi. Jos pitkälle 
kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea 
ei pysty saavuttamaan konsensusta, sen 
on hyväksyttävä jäsentensä enemmistön 
kanta. Lausuntoluonnoksessa on 
mainittava eriävät kannat ja niiden 
perustelut.

Perustelu

Jotta lausuntoluonnoksen valmistelu tapahtuisi avoimesti, pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean olisi selvästi määritettävä päätöksentekomenettelynsä. Tästä syystä 
ehdotetaan, että komitean jäsenten olisi saavutettava tieteellinen konsensus.
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Tarkistus 22
9 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Esittelijällä tai rinnakkaisesittelijällä 
on oltava oikeus esittää kysymyksiä 
suoraan hakijalle. Hakija voi myös 
ehdottaa, että hänelle esitetään 
kysymyksiä. Esittelijän tai 
rinnakkaisesittelijän on ilmoitettava 
asianomaisille komiteoille viipymättä 
kirjallisesti hakijan kanssa käydyn 
kirjeenvaihdon yksityiskohdat.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tehostamaan entistä avoimempaa menettelyä.

Tarkistus 23
9 artiklan 3 kohta

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean 1 kohdan mukaisesti 
antama suositus on toimitettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean puheenjohtajalle hyvissä ajoin 
sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 6 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettua määräaikaa voidaan noudattaa.

3. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean 1 kohdan mukaisesti 
antama lausuntoluonnos on toimitettava 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean puheenjohtajalle hyvissä ajoin 
sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 6 artiklan 3 kohdassa tai 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
määräaikaa voidaan noudattaa.

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden erikoisominaisuuksien vuoksi 
Euroopan lääkevirastoon (EMEA) on perustettu uusi pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä 
komitea, joka koostuu asiantuntijoista, joilla on erityistaitoja tai -kokemusta tällä 
innovatiivisella ja nopeasti kehittyvällä alalla. Tästä syystä kyseisen uuden komitean olisi 
vastattava tuotteiden laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan lausuntoluonnoksen 
laatimisesta ja toimitettava se ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 
hyväksyttäväksi. Lausuntoluonnos olisi toimitettava hyvissä ajoin, jotta myös asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 olevan 9 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa voidaan noudattaa.
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Tarkistus 24
9 artiklan 4 kohta

4. Jos ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean asetuksen (EY) N:o 
726/2004 5 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti laatima tieteellinen lausunto ei 
ole pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean suosituksen
mukainen, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean on liitettävä 
lausuntoonsa yksityiskohtainen selvitys 
eroavuuksien tieteellisistä perusteista.

4. Jos ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean asetuksen (EY) N:o 
726/2004 5 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti laatima tieteellinen lausunto ei 
ole pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean lausuntoluonnoksen
mukainen, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean on liitettävä 
lausuntoonsa yksityiskohtainen selvitys 
eroavuuksien tieteellisistä perusteista.

Perustelu

Ks. 9 artiklan 3 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 25
10 artiklan 1 kohta

1. Kun kyse on yhdistetystä pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
lääkkeestä, viraston on arvioitava koko 
tuote, myös lääkkeeseen mahdollisesti 
sisältyvä lääkinnällinen laite tai aktiivinen 
implantoitava lääkinnällinen laite.

1. Kun kyse on yhdistetystä pitkälle
kehitetyssä terapiassa käytettävästä 
lääkkeestä, viraston on lopuksi arvioitava 
koko tuote, myös lääkkeeseen 
mahdollisesti sisältyvä lääkinnällinen laite 
tai aktiivinen implantoitava lääkinnällinen 
laite.

Perustelu

Jäljempänä olevan 2 kohdan mukaan ilmoitettu laitos voi arvioida yhdistettyyn pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävään lääkkeeseen sisältyvän lääkinnällisen laitteen tai 
aktiivisen implantoitavan lääkinnällisen laitteen, jotta voitaisiin hyötyä laitoksen laajasta 
erityiskokemuksesta. Lääkeviraston olisi suoritettava loppuarvio ja sen olisi otettava 
ilmoitetun laitoksen arvion tulokset huomioon omassa  yhdistetyn tuotteen arvioinnissaan.

Tarkistus 26
10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jos ilmoitettu laitos on jo arvioinut 
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävään tuotteeseen sisältyvän 
lääkinnällisen laitteen tai aktiivisen 
implantoitavan lääkinnällisen laitteen

2. Kun yhdistetylle pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävälle tuotteelle haetaan 
myyntilupaa, hakemukseen voidaan liittää 
tulokset ilmoitetun laitoksen direktiivin 
93/42/EY tai direktiivin 90/385/ETY 
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direktiivin 93/42/EY tai direktiivin 
90/385/ETY mukaisesti, viraston on 
otettava arvioinnin tulokset huomioon 
omassa kyseisen lääkkeen arvioinnissaan.

mukaisesti suorittamasta lääkinnällisen 
laitteen tai aktiivisen implantoitavan 
lääkinnällisen laitteen arvioinnista. 
Viraston on otettava arvioinnin tulokset 
huomioon omassa kyseisen lääkkeen 
arvioinnissaan.

Perustelu

On syytä täsmentää, että hakijalla on mahdollisuus teettää ilmoitetulla laitoksella  
yhdistettyyn pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävään lääkkeeseen sisältyvän laitteen 
arviointi ja sertifiointi lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siinä 
tapauksessa lääkeviraston olisi otettava tämän arvioinnin tulokset huomioon omassa 
yhdistetyn tuotteen arvioinnissaan.

Tarkistus 27
15 artiklan 1 kohta

1. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 21–
29 artiklassa säädettyjen 
lääketurvatoimintaa koskevien vaatimusten 
lisäksi hakijan on lueteltava 
myyntilupahakemuksessa 
yksityiskohtaisesti toimenpiteet, joilla on 
tarkoitus varmistaa pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden tehon 
seuranta.

1. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 21–
29 artiklassa säädettyjen 
lääketurvatoimintaa koskevien vaatimusten 
lisäksi hakijan on lueteltava 
myyntilupahakemuksessa 
yksityiskohtaisesti toimenpiteet, joilla on 
tarkoitus varmistaa pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden tehon ja 
haittavaikutusten seuranta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan entistä parempi yhdenmukaisuus voimassa olevan 
lääkelainsäädännön kanssa sekä korkea lääkevalvonnan taso.
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Tarkistus 28
15 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Silloin kun on erityistä syytä huoleen, 
komissio voi viraston suosituksesta vaatia, 
että myyntiluvan myöntämisen ehtona on 
perustaa riskinhallintajärjestelmä, jolla on 
tarkoitus tunnistaa, torjua tai minimoida 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin 
lääkkeisiin liittyvät riskit sekä arvioida 
kyseisen järjestelmän tehokkuus, tai että 
myyntiluvan haltija suorittaa erityisiä 
markkinoille saattamisen jälkeisiä 
tutkimuksia, jotka on toimitettava viraston 
tarkasteltaviksi.

2. Silloin kun on erityistä syytä huoleen, 
komissio vaatii viraston suosituksesta, että 
myyntiluvan myöntämisen ehtona on 
perustaa riskinhallintajärjestelmä, jolla on 
tarkoitus tunnistaa, kuvata, torjua tai 
minimoida pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviin lääkkeisiin liittyvät riskit sekä 
arvioida kyseisen järjestelmän tehokkuus, 
tai että myyntiluvan haltija suorittaa 
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeisiä 
tutkimuksia, jotka on toimitettava viraston 
tarkasteltaviksi.

Perustelu

Riskinhallintajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi komission pitäisi vaatia 
välttämättömien toimien suorittamista, kun on syytä huoleen.

Tarkistus 29
16 artiklan 1 kohta

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävän lääkkeen myyntiluvan haltijan 
on perustettava järjestelmä, jolla taataan, 
että yksittäinen lääke ja sen lähtö- ja raaka-
aineet, mukaan luettuina kaikki sen 
mahdollisesti sisältämien kudosten tai 
solujen kanssa kosketuksiin joutuvat 
aineet, voidaan jäljittää hankinnan, 
valmistuksen, pakkaamisen, kuljetuksen ja 
toimituksen kautta sairaalaan, laitokseen tai 
yksityisvastaanotolle, jossa lääke 
käytetään, ja pidettävä yllä tällaista 
järjestelmää.

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävän lääkkeen myyntiluvan haltijan 
on perustettava järjestelmä, jolla taataan, 
että yksittäinen lääke ja sen lähtö- ja raaka-
aineet, mukaan luettuina kaikki sen 
mahdollisesti sisältämien kudosten tai 
solujen kanssa kosketuksiin joutuvat 
aineet, voidaan jäljittää hankinnan, 
valmistuksen, pakkaamisen, varastoinnin, 
kuljetuksen ja toimituksen kautta 
sairaalaan, laitokseen tai 
yksityisvastaanotolle, jossa lääke 
käytetään, ja pidettävä yllä tällaista 
järjestelmää.

Perustelu

On myös huolehdittava jäljitettävyydestä varastoinnin aikana. Lisäämällä 'varastointi' 
luodaan johdonmukainen tuotteen jäljitettävyysjärjestelmä. Tämä on myös sopusoinnussa 
direktiivin 2004/23/EY kanssa.
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Tarkistus 30
16 artiklan 4 kohta

4. Myyntiluvan haltijan on säilytettävä 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään 
30 vuotta lääkkeen markkinoille 
saattamisen jälkeen tai pidempään, jos 
komissio myyntiluvan ehtona näin 
edellyttää.

4. Myyntiluvan haltijan on säilytettävä 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään 30 
vuotta tuotteen viimeisen käyttöpäivän
jälkeen tai pidempään, jos komissio 
myyntiluvan ehtona näin edellyttää.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on epämääräinen, koska "markkinoille saattaminen" voisi luoda 
tulkintavaikeuksia. Ehdotettu sanamuoto on käytännön ratkaisu, jonka avulla myyntiluvan 
haltija tietää tarkalleen, mistä ajankohdasta alkaen jäljitettävyystiedot on säilytettävä.

Tarkistus 31
17 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
n alakohdassa tarkoitetusta neuvonnasta 
virastolle maksettaviin maksuihin 
sovelletaan 90 prosentin alennusta pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien 
lääkkeiden osalta.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan n 
alakohdassa tarkoitetusta neuvonnasta 
virastolle maksettaviin pk-yritysten 
maksuihin sovelletaan 90 prosentin 
alennusta ja muiden hakijoiden maksuihin 
65 prosentin alennusta pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävien lääkkeiden osalta.

Perustelu

Asetuksella pyritään rohkaisemaan ja tukemaan pk-yrityksiä kehittämään pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä. Tästä syystä on välttämätöntä ottaa käyttöön erityisiä 
maksuvapautuksia, jotka koskevat pk-yritysten pyytämää tieteellistä neuvontaa. Pk-yritysten 
maksettavaksi jäävä 10 prosentin maksuosuus on symbolinen; kun järjestelmä ei ole täysin 
ilmainen, voidaan estää sen väärinkäyttö. Lisäksi 65 prosentin alennusta olisi sovellettava 
kaikkiin yrityksiin niiden koosta huolimatta, jotta voitaisiin tukea niitä neuvonnan käyttäjiä, 
jotka eivät ole pk-yrityksiä, ja jotta varmistettaisiin koko alan kilpailukyky.

Tarkistus 32
18 artiklan 1 kohta

1. Hakijat, jotka kehittävät soluihin tai 
kudoksiin perustuvia lääkkeitä, voivat 

1. Hakijat, jotka kehittävät geeneihin,
soluihin tai kudoksiin perustuvia lääkkeitä, 
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pyytää virastolta tieteellistä suositusta sen 
määrittämiseksi, vastaako asianomainen 
lääke pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävän lääkkeen määritelmää 
tieteellisin perustein. Virasto antaa 
suosituksen kuultuaan komissiota.

voivat pyytää virastolta tieteellistä 
suositusta sen määrittämiseksi, vastaako 
asianomainen lääke pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävän lääkkeen 
määritelmää tieteellisin perustein. Virasto 
antaa suosituksen 60 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta kuultuaan 
komissiota.

Perustelu

On täsmennettävä, että tässä artiklassa säädettyä menettelyä voidaan soveltaa kaikenlaisiin 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviin lääkkeisiin, myös geeneihin perustuviin 
lääkkeisiin. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään myös siihen, että hakija voi selvittää kyseisen 
tuotteen luokituksen hyvissä ajoin, mikä helpottaa liiketoiminnan suunnittelua ja tuotteen 
kehittämistä edelleen.

Tarkistus 33
21 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) neljä jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ja joista kaksi edustaa
lääkäreitä ja kaksi potilasjärjestöjä.

(c) kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä, 
jotka komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan ja 
jotka edustavat lääkäreitä. 
(c a) kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä, 
jotka komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella
Euroopan parlamenttia kuultuaan ja 
jotka edustavat potilasjärjestöjä. 

Perustelu

Jotta katettaisiin kaikki alat, joihin pitkälle kehitetyt terapiat saattavat liittyä, pitkälle 
kehitettyjä terapioita käsittelevässä komiteassa olisi oltava lääketieteen yleistä 
asiantuntemusta, ts. yleislääkäreitä, joilla on kliinistä asiantuntemusta. Ottamalla komiteaan 
lisäksi varajäseniä voidaan varmistaa asianosaisten ryhmien pysyvä edustus. Näiden jäsenten 
ja heidän varajäsentensä nimittämisen olisi tapahduttava Euroopan parlamentin kuulemisen 
jälkeen.

Tarkistus 34
21 artiklan 2 kohta

2. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean kaikki jäsenet on 

2. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean kaikki jäsenet ja 
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valittava tieteellisen pätevyytensä tai 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä omaavansa kokemuksensa 
perusteella. Edellä olevan 1 kohdan 
b alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden 
on tehtävä yhteistyötä viraston 
toimitusjohtajan koordinoimina sen 
takaamiseksi, että pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevän komitean lopullinen 
kokoonpano kattaa riittävästi ja 
tasapuolisesti pitkälle kehitettyjen 
terapioiden kannalta merkittävät 
tieteenalat, mukaan luettuina lääkinnälliset 
laitteet, kudosteknologia, geeniterapia, 
soluterapia, bioteknologia, lääkevalvonta, 
riskinhallinta ja etiikka.

varajäsenet on valittava tieteellisen 
pätevyytensä tai pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävistä lääkkeistä 
omaavansa kokemuksensa perusteella. 
Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on tehtävä 
yhteistyötä viraston toimitusjohtajan 
koordinoimina sen takaamiseksi, että 
pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean lopullinen kokoonpano kattaa 
riittävästi ja tasapuolisesti pitkälle 
kehitettyjen terapioiden kannalta 
merkittävät tieteenalat, mukaan luettuina 
lääkinnälliset laitteet, kudosteknologia, 
geeniterapia, soluterapia, bioteknologia, 
lääkevalvonta, riskinhallinta ja etiikka.

Vähintään yhdellä pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevän komitean jäsenellä 
ja yhdellä varajäsenellä on oltava 
tieteellistä asiantuntemusta 
lääkinnällisistä laitteista.

Perustelu

Edellä 1 kohdassa lisätyillä, pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän komitean varajäsenillä 
on oltava sama tieteellinen pätevyys tai pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä 
saatu kokemus kuin komitean jäsenillä. Jotta varmistetaan asianmukainen asiantuntemuksen 
taso, olisi tärkeää ottaa mukaan asiantuntijoita jäseniksi, joilla on kokemusta lääkinnällisten 
laitteiden arvioinnista, koska useilla asianomaisilla tuotteilla on monia yhteisiä piirteitä 
lääkinnällisten laitteiden kanssa.
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Tarkistus 35
22 artikla

1. Pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean jäsenet ja 
asiantuntijat sitoutuvat toimimaan yleisen 
edun mukaisesti ja riippumattomalla 
tavalla. Heillä ei saa olla 
lääketeollisuuteen, lääkinnällisten 
laitteiden tai bioteknologian alaan 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, 
jotka voisivat asettaa heidän 
puolueettomuutensa kyseenalaiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 
63 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevän komitean jäsenillä ja 
varajäsenillä ei saa olla bioteknologian ja 
lääkinnällisten laitteiden alaan 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia. 
Kaikki näihin aloihin liittyvät epäsuorat 
sidonnaisuudet on ilmoitettava asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 63 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin.

2. Kaikki lääketeollisuuteen, 
lääkinnällisten laitteiden tai 
bioteknologian alaan liittyvät epäsuorat 
sidonnaisuudet on ilmoitettava asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 63 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin.

Perustelu

On täsmennettävä, että samanlainen avoimuuden taso, joka koskee EMEA:n komiteoita 
(asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan mukaisesti), koskee myös uutta pitkälle kehittyneitä 
terapioita käsittelevää komiteaa. Lisäksi on täsmennettävä, että sidonnaisuudet 
bioteknologian tai lääkinnällisten laitteiden alaan ovat kiellettyjä.

Tarkistus 36
23 artiklan a alakohta

(a) antaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevälle komitealle neuvontaa 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävän
lääkkeen kehittämisessä esille tulleista 
tiedoista kyseisen lääkkeen laatua, 
turvallisuutta ja tehoa koskevan 
lausunnon laatimiseksi;

(a) laatii pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden laatua, 
turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan 
lausuntoluonnoksen ja toimittaa sen
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean hyväksyttäväksi 
sekä antaa komitealle neuvontaa tällaisen 
lääkkeen kehittämisessä esille tulleista 
tiedoista;

Perustelu

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden erikoisominaisuuksien vuoksi 
Euroopan lääkevirastoon (EMEA) on perustettu uusi pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä 
komitea, joka koostuu asiantuntijoista, joilla on erityistaitoja tai -kokemusta tällä 
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innovatiivisella ja nopeasti kehittyvällä alalla. Tästä syystä uuden komitean olisi vastattava 
tuotteiden laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan lausuntoluonnoksen laatimisesta ja 
toimitettava se ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean hyväksyttäväksi. 
Komiteaa olisi lisäksi kuultava muiden sen toimialaan kuuluvien lääkkeiden arvioinnin 
yhteydessä.

Tarkistus 37
23 artiklan a a alakohta (uusi)

(a a) antaa 18 artiklan mukaisesti 
neuvontaa siitä, onko kyseessä oleva 
lääke pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden määritelmän 
mukainen;

Perustelu

Koska pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevällä komitealla on erityisasiantuntemusta 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä, sillä olisi oltava näkyvä rooli sen 
määrittämisessä, kuuluuko jokin tuote kyseisiin lääkkeisiin vai ei.

Tarkistus 38
23 artiklan e a alakohta (uusi)

(e a) myötävaikuttaa tämän asetuksen 
17 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tieteellisen neuvonnan 
menettelyihin.

Perustelu

Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän komitean olisi koostuttava jäsenvaltioiden 
parhaista asiantuntijoista. Heidän asiantuntemustaan olisi käytettävä kaikessa pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskevassa neuvonnassa.
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Tarkistus 39
24 artikla

Komissio muuttaa 26 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti liitteitä 
I–IV niiden mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Komissio muuttaa virastoa kuultuaan ja 
26 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti liitteitä II–IV niiden 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.

Perustelu

Liite I sisältää keskeisiä ja merkittäviä määritelmiä. Tämän vuoksi liitettä ei pitäisi muuttaa 
komiteamenettelyllä. Jos muutokset ovat välttämättömiä tieteellisen kehityksen vuoksi, niiden 
hyväksymiseen olisi vaadittava yhteispäätösmenettelyä, jolloin Euroopan parlamentti 
osallistuisi päätöksentekoon. Asetuksessa olisi hyvin selkeästi säädettävä siitä, että komission 
on otettava Euroopan lääkeviraston pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea mukaan 
asian käsittelyyn aina, kun on muutettava liitteitä teknisen kehityksen perusteella. Liitteiden 
II–IV mukauttamiseen olisi sovellettava uutta sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta.

Tarkistus 40
25 artiklan otsikko

Kertomukset Kertomus ja tarkistaminen

Perustelu

Tutkimuksen edistyminen saattaa luoda uusia hoitomuotoja, jotka eivät ole geeniterapiaa, 
soluterapiaa eivätkä kudosteknologiaa. Olisi potilaiden etujen mukaista, että uudet 
hoitomuodot sisällytetään tulevaisuudessa asetuksen soveltamisalaan, jotta niiden tuloksena 
syntyvät tuotteet voidaan hyväksyä käytettäviksi Euroopan laajuisesti.

Tarkistus 41
25 artiklan 1 a kohta (uusi)

Mainitussa kertomuksessa komissio arvioi 
myös teknisen kehityksen vaikutusta 
asetuksen soveltamiseen. Se laatii 
tarvittaessa myös lainsäädäntöehdotuksen 
asetuksen tarkistamisesta siten, että sen 
soveltamisalaan sisällytetään uudet 
hoitomuodot, jotka eivät ole 
geeniterapiaa, soluterapiaa eivätkä 
kudosteknologiaa.
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Perustelu

Tutkimuksen edistyminen saattaa luoda uusia hoitomuotoja, jotka eivät ole geeniterapiaa, 
soluterapiaa eivätkä kudosteknologiaa. Olisi potilaiden etujen mukaista, että uudet 
hoitomuodot sisällytetään tulevaisuudessa asetuksen soveltamisalaan, jotta niiden tuloksena 
syntyvät tuotteet voidaan hyväksyä käytettäviksi Euroopan laajuisesti.

Tarkistus 42
26 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Perustelu

Tarkistus on uusien komitologiasäännösten (sääntelymenettely, johon liittyy valvonta).

Tarkistus 43
27 artiklan -1 kohta (uusi)

13 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 726/2004)

(-1) Korvataan 13 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:
"Tämän asetuksen mukaisesti myönnetty 
myyntilupa on voimassa kaikkialla 
yhteisössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivissä 2001/83/EY 
olevan 4 artiklan 4 ja 5 kohdan 
soveltamista."

Perustelu

Tarkistusta ehdotetaan 28 artiklan 2 kohdan perusteella lainsäädännöllisen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 44
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

Liite, 3 kohta, 2 alakohta (asetus (EY) N:o 726/2004)

(2 a) Korvataan liitteessä olevan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Komissio voi 20 päivän toukokuuta 2008 
jälkeen tehdä virastoa kuultuaan 
asianmukaisen ehdotuksen tämän kohdan 
muuttamiseksi, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston on tehtävä siitä päätös 
perustamissopimuksen mukaisesti." 

Perustelu

Tässä asetuksen 726/2004 osassa määritellään, milloin yhteisön lupa on saatava. Tämän 
ehdotuksen mukaisesti voi olla, että tietyt pitkälle kehittyneen terapian mukaiset tuotteet eivät 
vaadi yhteisön lupaa joko siksi, että niihin ei sisälly yhtä asetuksen 726/2004 liitteen 
1 kohdassa tarkoitettua prosessia tai koska niitä ei käytetä minkään kyseisen liitteen 
3 kohdassa tarkoitetun sairauden hoitoon. Tällä hetkellä neuvosto voi laajentaa 3 kohdan 
sairausluetteloa komission ehdotuksesta parlamenttia kuulematta. Säädösten soveltamisalan 
laajuutta koskevat päätökset on tehtävä yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 45
28 artiklan -1 kohta (uusi)

1 artiklan 4 a kohta (uusi) (direktiivi 2001/83/EY)

(-1) Lisätään 1 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:
"4 a. Kudosteknologiatuotteella:
pitkälle kehitetyissä terapioissa käytetyistä 
lääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 
**/** 2 artiklan määritelmän mukaista 
tuotetta."

Perustelu

Lainsäädännön johdonmukaisuuden ja selvyyden vuoksi on välttämätöntä lisätä lääkkeistä 
annettuun direktiiviin 2001/83/EY viittaus kudosteknologiatuotteen määritelmään, sillä 
kyseisessä direktiivissä on jo geeniterapiassa käytettävien lääkkeiden ja soluterapiassa 
käytettävien lääkkeiden määritelmä.
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Tarkistus 46
28 artiklan 1 kohta

3 artiklan 7 kohta (direktiivi 2001/83/EY)

”7. pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviin lääkkeisiin, sellaisena kuin ne 
on määritelty [pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävistä lääkkeistä 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksessa (EY) N:o…*, jotka 
sekä valmistetaan kokonaan että käytetään 
sairaalassa yksittäiselle potilaalle annetun 
lääkemääräyksen mukaisesti.

7. ”7. pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviin lääkkeisiin, sellaisena kuin ne 
on määritelty [pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävistä lääkkeistä 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksessa (EY) N:o…*, jotka 
valmistetaan kokonaan sairaalassa 
yksittäistä käyttöä varten erityisen, 
standardoimattoman ja patentoimattoman 
prosessin mukaisesti ja joita käytetään 
sairaalassa, jotta noudatettaisiin
yksittäiselle potilaalle annettua yksittäistä 
lääkemääräystä, lääkärin yksinomaisen 
ammatillisen vastuun alaisuudessa.

Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
pitkälle kehitetyissä terapioissa 
käytettäviin lääkkeisiin.

Perustelu

Sairaaloita koskevat perustelut ovat johdanto-osan 5 kappaleeseen esitetyssä tarkistuksessa.

Direktiivissä 2001/83/EY (3 artiklan 1 ja kohta) myönnettyjen poikkeuksien seurauksena 
apteekit voivat valmistaa lääkkeitä lääkemääräyksen mukaisesti ilman että ne noudattavat 
lääkelainsäädäntöä. Poikkeus antaisi myös sairaaloiden omille apteekeille mahdollisuuden 
valmistaa kudosteknologiatuotteita rutiininomaisesti käyttäen standardoituja menetelmiä.
Tästä syystä tarkistus on hyvin tärkeä, jotta voidaan varmistaa, että ainoastaan yksittäistä 
käyttöä varten tarkoitetut lääkkeet jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 47
28 a artikla (uusi)

28 a artikla
Tuotanto kliinisiä kokeita varten

Komissio erittelee päätöksen 1999/468/EY 
5 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tutkimuslääkkeiden erityiset 
valmistusvaatimukset, joita sovelletaan 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien
lääkkeiden tuottamiseksi kliinisiin 
kokeisiin, joita tehdään samassa 
sairaalassa, jossa tuotanto on tapahtunut.

Perustelu

Asetuksessa ei ole mitään erityissäännöstä mitä tulee pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden tuotantoon kliinisiä kokeita varten.

Tarkistus 48
29 artiklan 1 kohta

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden, jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon 
ajankohtana, on oltava tämän asetuksen 
mukaisia viimeistään kahden vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta.

1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävien lääkkeiden (paitsi 
kudosteknologiatuotteiden), jotka olivat 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti laillisesti yhteisön markkinoilla 
tämän asetuksen voimaantulon 
ajankohtana, on oltava tämän asetuksen 
mukaisia viimeistään neljän vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Yritykset tuottavat ja myyvät jo tällä hetkellä kudosteknologiatuotteita kansallisten 
lupajärjestelmien kautta. Jotta jokin yritys saisi keskitetyn myyntiluvan (esimerkiksi 
suunnittelisi uudet tutkimukset lääkeviraston kanssa, suorittaisi nämä tutkimukset, laatisi 
asiakirjan ja toimittaisi sen lääkevirastolle arviointia varten), tähän tarkoitukseen ehdotettu 
kahden vuoden ajanjakso on liian lyhyt. Kun otetaan huomioon edellä mainittujen vaiheiden 
suorittamiseen vaadittava aika ja jotta voitaisiin välttää se, että potilaiden tähän asti 
turvallisesti käyttämät lääkkeet poistettaisiin käytöstä siirtymäkauden ajaksi, neljän vuoden 
ajanjaksoa pidetään suositeltavampana.
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Tarkistus 49
29 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Sellaisten kudosteknologiatuotteiden, 
jotka ovat kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti laillisesti 
yhteisön markkinoilla 30 artiklassa 
tarkoitettuna soveltamispäivänä, on oltava 
tämän asetuksen mukaisia viimeistään 
neljän vuoden kuluttua kyseisestä 
päivämäärästä.

Perustelu

Valmistajat eivät pysty suunnittelemaan kehittämiskäytäntöjä ennen kuin 
kudosteknologiatuotteiden tekniset erityisvaatimukset on julkistettu. Tuotteita koskevasta 
siirtymäajasta päätettäessä on tämän vuoksi otettava huomioon, milloin kyseiset tekniset 
vaatimukset julkistetaan.

Tarkistus 50
29 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
virastolle ei makseta maksuja 1 kohdassa
mainittuja pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettäviä lääkkeitä koskevista 
lupahakemuksista.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
297/95 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
virastolle ei makseta maksuja 
1 ja 1 a kohdassa mainittuja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä 
koskevista lupahakemuksista.

Perustelu

Ks. 29 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.
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Tarkistus 51
30 artiklan 2 a ja 2 b kohta (uusi)

Asetusta sovelletaan 
kudosteknologiatuotteisiin siitä alkaen, 
kun kaikki 4, 5 ja 8 artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset tulevat voimaan.
Asetuksen 4, 5 ja 8 artiklassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimet on hyväksyttävä 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
viimeistään 9 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Valmistajat eivät pysty suunnittelemaan kehittämiskäytäntöjä ennen kuin tekniset vaatimukset 
on julkistettu ja hyviä kliinisiä tutkimustapoja ja hyviä tuotantotapoja käsittelevät direktiivit 
on saatu valmiiksi. Sen vuoksi ehdotetaan, että komissiolla olisi yhdeksän kuukautta aikaa 
vahvistaa tarvittavat toimenpiteet.
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PERUSTELUT

Nopea kehitys biologian, biotekniikan ja lääketieteen aloilla sekä pyrkimykset saavuttaa 
kestävää kasvua Euroopan unionin kansanterveydenhuollon alalla johtavat uusien 
hoitokeinojen sekä erittäin innovatiivisten lääketuotteiden kehittämiseen.

Tässä yhteydessä keskeisen tärkeitä ovat tuotteet, jotka edellyttävät geeniterapian, 
soluterapian ja kudosteknologian keinoja, sillä niillä on suuria mahdollisuuksia hoitaa syöpää 
tai rusto- ja luusairauksia tai -vammoja, korjata geneettisiä häiriöitä, korjata sydänkohtausten 
aiheuttamia vaurioita tai siirtää ihoa palovammojen uhreille.

Yhteisön tason oikeudellinen kehys pitkälle kehitettyjen terapiamuotojen suhteen on nykyisin 
hajanainen, sillä vain geeniterapian ja somaattisiin soluihin kohdistuvan terapian 
lääketuotteilla on juridinen määritelmä. Kudosteknologiatuotteet ovat sääntelyn ulkopuolella, 
mikä johtaa markkinoiden pirstaloitumiseen, jolloin tarvittavien hoitojen saatavuus potilaille 
on vaikeaa.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa otetaan käyttöön yhtenäinen sääntelykehys pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden arvioinnille, lupamenettelylle ja valvonnalle: 
markkinoille pääsyyn liittyville lupavaatimuksille ja -menettelyille, luvan myöntämisen 
jälkeiselle valvonnalle sekä jäljitettävyydelle. Ehdotettu asetus olisi nähtävä osana tämän alan 
nykyisen lainsäädännön laajempaa perspektiiviä, kuten direktiivi 2001/83/EY lääkkeistä, 
asetus (EY) N:o 726/2004 Euroopan lääkearviointivirastosta (EMEA) tai direktiivi 
2004/23/EY ihmiskudosten ja -solujen laatu- ja turvavaatimuksista. 

Ehdotuksessa otetaan käyttöön Euroopan laajuinen keskitetty markkinoille pääsyä koskeva 
lupamenettely ja perustetaan EMEA:n sisälle uusi pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä 
komitea, joka koostuu erittäin pätevistä ja kokeneista näihin tuotteisiin liittyvien alojen 
asiantuntijoista. Ehdotetussa asetuksessa esitetään lisäksi tehostettu vaatimus luvan
myöntämisen jälkeisestä seurantajärjestelmästä sekä potilaan jäljitettävyydestä ja säädetään 
tietyistä teknisistä vaatimuksista kudosteknologian tuotteille. Lisäksi mukana on täsmällisiä 
kannustimia hakijoille ja ennen kaikkea pk-yrityksille kilpailukyvyn edistämiseksi EU:n 
alueella.

Esittelijä pitää myönteisenä tätä asetusehdotusta ja uutta yhteneväistä sääntelykehystä näille 
innovatiivisille, erityisille ja monitahoisille lääketuotteille. Esittelijä on samaa mieltä 
keskitetyn lupamenettelyn tarpeellisuudesta markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisön 
alueella. Etusija olisi annettava näiden tuotteiden laadulle, turvallisuudelle ja tehokkuudelle, 
jotta varmistetaan terveyden suojaamisen korkea taso EU:ssa. Mahdollisimman korkea 
oikeusvarmuuden taso olisi turvattava samalla, kun huolehditaan riittävästä joustavuudesta 
teknisellä tasolla.

Esittelijä haluaisi kuitenkin korostaa, että selkeät määritelmät ovat tärkeitä juridisen 
epävarmuuden tai harmaiden alueiden välttämiseksi, etenkin määriteltäessä yhdistettyjä 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä ja niiden arviointia. Lisäksi olisi tehtävä 
täysin selväksi, että yksittäiselle potilaalle sairaalassa tapauskohtaisesti valmistettavat tuotteet 
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eivät joudu keskitetyn lupamenettelyn piiriin. Ei pidä myöskään unohtaa tuotteita, joita 
käytetään pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävien lääkkeiden tuottamiseksi kliinisiin 
kokeisiin, eikä kliinistä tutkimusta varten käytettäviä tuotteita.

Esittelijä haluaisi lisäksi korostaa EMEA:n pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevän 
komitean tärkeää roolia. Tämän erittäin pätevän elimen pitäisi olla keskeisesti mukana 
pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävien lääkkeiden tieteellisessä arviointiprosessissa. 
Komitean sisäinen päätöksentekoprosessi olisi määriteltävä selkeästi.

Pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävät lääkkeet saattavat tuoda mukanaan vakavia eettisiä 
pohdintoja, sillä ne sisältänevät ihmissoluja tai -kudoksia. Komission ehdotuksella ei pitäisi 
olla vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, joka kieltää tai rajoittaa tietyn tyyppisten ihmis-
tai eläinsolujen (kuten kantasolujen) käyttöä, tai niistä peräisin olevien lääketuotteiden 
myyntiä, tarjontaa tai käyttöä. Parlamentin oikeudellisen yksikön mukaan tämän säännöksen 
nykyinen muotoilu aiheuttaa vakavaa huolta ehdotuksen oikeusperustan suhteen. Esittelijä on 
pyytänyt kirjallista oikeusopillista lausuntoa tästä säännöksestä, ja miettii edelleen 
asianmukaisinta toissijaisuusperiaatteen muotoilua 28 artiklan 2 kohtaan. Esittelijä ei siis 
toistaiseksi ehdota mietintöluonnoksessa tarkistusta tähän artiklaan.

Biotekniikan ja biolääketieteen kehitystä olisi jatkettava, mutta perusoikeuksia 
täysimääräisesti kunnioittaen. Oviedon sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvää oikeutta ihmisarvoon ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen olisi noudatettava 
täysimääräisesti. Siksi esittelijä korosti ensimmäisessä mietintöluonnoksessa, että 
lupamenettely olisi toteutettava sellaisella periaatteella, että ihmiskehoa tai sen osia ei 
kaupallisteta. Lisäksi esittelijä esitti tarkistuksia, joiden tarkoituksena on evätä tässä 
asetuksessa tarkoitettu eurooppalainen myyntilupa tuotteilta, jotka muuttavat ihmisen 
sukusolulinjan geneettistä identiteettiä, ja tuotteilta, jotka on johdettu ihmisen ja eläimen 
alkiosta luotavista hybrideistä tai kimairoista (sallien kuitenkin somaattisten eläinsolujen tai 
-kudosten siirron ihmiskehoon terapeuttista tarkoitusta varten, toisin sanoen 
ksenotransplantaation).

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi nämä tarkistukset. Vaikka nämä tarkistukset 
hyväksyttiin ENVI-valiokunnassa äänten enemmistöllä, muutettu mietintöluonnos hylättiin 
lopullisessa äänestyksessä. Esittelijä on edelleen vakuuttunut, että JURI-valiokunnan 
valitsema lähestymistapa on asianmukaisin. Esittelijän tarkoituksena on kuitenkin saada 
aikaan mahdollisimman laaja konsensus tällä alalla. Sen vuoksi hän ei ehdota mitään näistä 
tarkistuksista uudessa mietintöluonnoksessaan ja on valmis työstämään kompromisseja 
kollegojensa kanssa.


