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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 
726/2004
(KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0567)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0401/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai turėtų būti reglamentuojami 
tiek, kiek juos ketinama pateikti į valstybių 
narių rinkas ir kiek jie paruošiami 
pramoniniu būdu arba pagaminami taikant 
pramoninį gamybos būdą apimantį metodą, 
kaip nustatyta Direktyvos 2001/83/EB 2 
straipsnio 1 dalyje. Todėl pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams, kurie 
visiškai paruošiami ir naudojami ligoninėje, 
kaip paskirta konkrečiam pacientui receptą, 

(5) Šis reglamentas yra lex specialis, kuriuo 
įvedamos papildomos nuostatos, jau 
numatytoms Direktyvoje 2001/83/EB. Šiuo 
reglamentu turėtų būti reglamentuojami 
tokie pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kuriuos ketinama pateikti į 
valstybių narių rinkas ir kiek jie paruošiami 
pramoniniu būdu arba pagaminami taikant 
pramoninį gamybos būdą apimantį metodą, 
vadovaujantis Direktyvos 2001/83/EB II 
antraštinėje dalyje išdėstyta Bendrijos teisės 

  
1 OL C ... /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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šis reglamentas neturėtų būti taikomas. aktų vaistų srityje, apimtimi. Todėl 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, kurie visiškai paruošiami 
ligoninėje individualiam vartojimui 
specialaus, nestandartizuoto ir 
nepatentuoto proceso metu ir naudojami 
ligoninėje, siekiant laikytis konkrečiam 
pacientui paskirto individualaus recepto, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas.

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad šis Reglamentas yra lex specialis Direktyvos 2001/83/EB atžvilgiu, nes 
juo įvedami papildomi reikalavimai, kurie yra specialiai skirti pažangiosios terapijos 
vaistiniams preparatams. Šio Reglamento apimtis yra pagrindinė teisės aktų vaistų srityje, 
apimtis. kaip nurodoma Direktyvoje 2001/83/EB.  Kai ligoninės ir kitos įstaigos ruošia 
preparatus nusistovėjusia tvarka siekdamos pagerinti pacientų įprastinį gydymą, jos turi 
laikytis direktyvos nuostatų. Tačiau kai ligoninės ruošia pažangiajai terapijai reikalingus 
preparatus mokslinių tyrimų tikslais arba skirtus išimtiniam, individualiam vartojimui, jos 
neturi laikytis centralizuotos leidimų išdavimo tvarkos.

(2 dalis = PR Fdr 617323 EN pakeitimas 2, skirtingas pagrindimas)

Pakeitimas 2
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Vertinant pažangiosios terapijos 
vaistinius preparatus dažnai reikia labai 
specifinės patirties, kuri peržengia 
tradicinės vaistų srities ribas ir apima 
gretimas kitų sektorių sritis, tokias kaip 
biotechnologijos ir medicinos prietaisai.
Dėl šios priežasties tikslinga agentūroje 
sukurti Pažangiosios terapijos komitetą, su 
kuriuo agentūros Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas prieš paskelbdamas savo 
galutinę mokslinę nuomonę turėtų
konsultuotis dėl duomenų, susijusių su 
pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais, įvertinimo. Be to, su 
Pažangiosios terapijos komitetu galima
konsultuotis dėl bet kokio kito vaistinio 
preparato, kuriam reikia specialių jo 
kompetencijos srityje esančių žinių, 
įvertinimo.

(9) Vertinant pažangiosios terapijos 
vaistinius preparatus dažnai reikia labai 
specifinės patirties, kuri peržengia 
tradicinės vaistų srities ribas ir apima 
gretimas kitų sektorių sritis, tokias kaip 
biotechnologijos ir medicinos prietaisai.
Dėl šios priežasties tikslinga agentūroje 
sukurti Pažangiosios terapijos komitetą, 
kuris būtų atsakingas už nuomonės 
projekto dėl kiekvieno pažangiosios 
terapijos vaistinio preparato kokybės, 
saugumo ir veiksmingumo rengimą;
pastarąjį turėtų patvirtinti agentūros 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas. Be to, su 
Pažangiosios terapijos komitetu turėtų būti
konsultuojamasi dėl bet kokio kito 
vaistinio preparato, kuriam reikia specialių 
jo kompetencijos srityje esančių žinių, 
įvertinimo.
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(PR Fdr 617323 EN pakeitimas 7)

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų savybių Europos vaistų agentūroje 
buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš ekspertų, turinčių kvalifikaciją ir 
patirties šioje naujoje ir greitai besivystančioje srityje. Todėl šis naujas komitetas turėtų būti 
atsakingas už preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės projekto pateikimą 
Žmonėms skirtų vaistų komitetui patvirtinti. Su komitetu turi būti konsultuojamasi dėl kitų į jo 
kompetencijos sritį įeinančių preparatų vertinimo.

Pakeitimas 3
9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(9a) Pažangiosios terapijos komitetas 
turėtų padėti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui nustatyti, ar tam tikras 
preparatas atitinka pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato apibrėžimą.

(PR Fdr 617323 EN pakeitimas 8)

Pagrindimas

Kadangi Pažangiosios terapijos komitetas pasižymi specialia kompetencija, susijusia su 
pažangiosios terapijos vaistiniais preparatais, jis turėtų padėti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui nustatyti, ar preparatas gali būti laikomas pažangiosios terapijos vaistiniu 
preparatu.

Pakeitimas 4
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Pažangiosios terapijos komitetas 
turėtų sutelkti geriausią turimą Bendrijos 
patirtį, susijusią su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais. Pažangiosios 
terapijos komitete turėtų būti deramai 
atstovaujamos su pažangiąja terapija 
susijusios mokslo sritys, įskaitant genų 
terapiją, ląstelių terapiją, audinių inžineriją, 
medicinos prietaisus, farmakologinį 
budrumą ir etiką. Turėtų būti pacientų 
asociacijų ir su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais susijusią mokslinę 
patirtį turinčių chirurgų atstovų.

(10) Pažangiosios terapijos komitetas 
turėtų sutelkti geriausią turimą Bendrijos 
patirtį, susijusią su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais. Pažangiosios 
terapijos komitete turėtų būti deramai 
atstovaujamos su pažangiąja terapija 
susijusios mokslo sritys, įskaitant genų 
terapiją, ląstelių terapiją, audinių inžineriją, 
medicinos prietaisus, farmakologinį 
budrumą ir etiką. Turėtų būti pacientų 
asociacijų ir su pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais susijusią mokslinę 
patirtį turinčių gydytojų atstovų.
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(PR Fdr 617323 EN pakeitimas 9, atitinkamų žodžių pakeitimas)

Pakeitimas 5
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų klinikiniai tyrimai turėtų būti 
atliekami laikantis bendrų principų ir etikos 
reikalavimų, nustatytų 2001 m. balandžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
geros klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius 
tyrimus, suderinimo. Tačiau reikėtų nustatyti 
pritaikytas taisykles, pritaikant 2005 m. 
balandžio 8 d. Direktyvą 2005/28/EB, 
nustatančią geros klinikinės praktikos, 
susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais 
vaistais, principus bei išsamias gaires ir 
leidimui gaminti ir importuoti tokius vaistus 
keliamus reikalavimus, siekiant visiškai 
atsižvelgti į konkrečias technines 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes.

(15) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų klinikiniai tyrimai turėtų būti 
atliekami laikantis bendrų principų ir etikos 
reikalavimų, nustatytų 2001 m. balandžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
geros klinikinės praktikos įgyvendinimu 
atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius 
tyrimus, suderinimo. Tačiau reikėtų nustatyti 
pritaikytas taisykles, pritaikant 2005 m. 
balandžio 8 d. Direktyvą 2005/28/EB, 
nustatančią geros klinikinės praktikos, 
susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais 
vaistais, principus bei išsamias gaires ir 
leidimui gaminti ir importuoti tokius vaistus 
keliamus reikalavimus, siekiant visiškai 
atsižvelgti į konkrečias technines 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes. Tos taisyklės turėtų užtikrinti 
tinkamą laiko intervalą tarp atskirų 
klinikinių tyrimų (įskaitant 
daugiafunkcinius klinikinius tyrimus), 
koordinuojamą priežiūrą ir pasikeitimą 
informacija.

(AM Fdr 620607 EN pakeitimas 59)

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas užtikrinti, kad klinikiniai tyrimai būtų kuo saugesni.

Pakeitimas 6
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamyba turėtų atitikti geros 
gamybos praktikos principus, nustatytus 
2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyvoje 

(16) Pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų gamyba turėtų atitikti geros 
gamybos praktikos principus, nustatytus 
2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyvoje 
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2003/94/EB, nustatančioje žmonėms skirtų 
vaistų ir tiriamųjų vaistų geros gamybos 
praktikos principus ir rekomendacijas. Be 
to, reikėtų parengti specialias gaires 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, tinkamai atspindint savitą jų 
gamybos proceso pobūdį.

2003/94/EB, nustatančioje žmonėms skirtų 
vaistų ir tiriamųjų vaistų geros gamybos 
praktikos principus ir rekomendacijas ir, 
jei būtina, būti pritaikyta specifinėms 
preparatų savybėms atskleisti.  Be to, 
reikėtų parengti specialias gaires 
pažangiosios terapijos vaistiniams 
preparatams, tinkamai atspindint savitą jų 
gamybos proceso pobūdį.

(PR Fdr 617323 EN pakeitimas 11)

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai pasižymi savybėmis, kurios gerokai skiriasi nuo 
tradicinių vaistinių preparatų. Todėl jų gamybos procesas labai skiriasi (pvz., Direktyvos dėl 
geros gamybos praktikos 11 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad pagamintų preparatų 
pavyzdžiai būtų saugomi metus nuo paskutinės galiojimo dienos. Tačiau sunku atsižvelgti į 
kai kurių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų galiojimo datą).

Pakeitimas 7
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 
d. Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 
d. Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių aktyviuosius 
implantuojamus medicinos prietaisus, 
suderinimo.

(17) Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai gali būti ir medicinos prietaisai 
arba aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai. Siekiant užtikrinti tinkamą 
kokybės ir saugos lygį, tie prietaisai turėtų 
atitikti pagrindinius reikalavimus, 
atitinkamai nustatytus 1993 m. birželio 14 
d. Tarybos direktyvoje 93/42/ EEB dėl 
medicinos prietaisų ir 1990 m. birželio 20 
d. Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių aktyviuosius 
implantuojamus medicinos prietaisus, 
suderinimo. Kai įmanoma, į
notifikuotosios įstaigos pagal šias 
direktyvas atliktą medicinos prietaiso arba 
aktyviojo implantuojamo medicinos 
prietaiso įvertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama atliekant sudėtinio 
preparato įvertinimą, kurį pagal šį 
reglamentą atlieka agentūra.
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(PR Fdr 617323 EN pakeitimas 12, pakeistas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos vertindamos medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą naudotųsi plačia patirtimi ir išmanymu, notifikuotosios 
įstaigos turėtų vertinti medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą 
kaip pažangiosios terapijos vaistinio preparato sudedamąją dalį. Agentūra turėtų šiuos 
įvertinimus įtraukti į galutinį sudėtinio preparato įvertinimą.

Pakeitimas 8
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Pritaikant Direktyvos 2001/83/EB 
reikalavimus dėl preparato savybių 
santraukos, ženklinimo ir informacinio 
lapelio prie pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų techninių savybių reikėtų 
nustatyti specialias taisykles.

(18) Pacientai turi teisę žinoti visų 
pažangiosios terapijos vaistinių produktų 
gamybai naudojamų ląstelių ir audinių 
kilmę, nors būtina išlaikyti donoro 
anonimiškumą. Pritaikant Direktyvos 
2001/83/EB reikalavimus dėl preparato 
savybių santraukos, ženklinimo ir 
informacinio lapelio prie pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų techninių 
savybių reikėtų nustatyti specialias 
taisykles.

Pakeitimas 9

19A KONSTATUOJAMOJI DALIS
(18) Pritaikant Direktyvos 2001/83/EB 
reikalavimus dėl preparato savybių 
santraukos, ženklinimo ir informacinio 
lapelio prie pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų techninių savybių reikėtų 
nustatyti specialias taisykles.

(19a) Šio Reglamento veikimui būtina
įsteigti gaires, kurias sukurtų arba
Agentūra, arba Komisija. Abiem atvejais
būtina vykdyti atviras diskusijas su 
visomis dalyvaujančiomis šalimis, o ypač 
pramone, siekiant sutelkti ribotus tyrimus 
šioje srityje ir užtikrinti proporcingumą.

Pagrindimas

Sudarant gaires, skirtas šio Reglamento įgyvendinimui, būtina vykdyti atviras diskusijas su 
visomis dalyvaujančiomis šalimis, o ypač pramone, siekiant sutelkti ribotus tyrimus šioje 
srityje ir užtikrinti proporcingumą.

Pakeitimas 10
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(27) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką

(27) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.
Reguliavimo procedūra vykdant kruopščią 
priežiūrą, kuri minima šio Sprendimo 5 a 
straipsnyje turėtų būti taikoma 
patvirtinant šio Reglamento II–IV priedų 
pakeitimus ir Direktyvos 2001/83/EB I 
priedo pakeitimus.

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS, ĮVADINĖ DALIS

(b) audinių inžinerijos būdu gautas 
preparatas yra preparatas:

(b) audinių inžinerijos būdu gautas 
preparatas yra medicininis preparatas:

Pagrindimas

Pridedant terminą „medicininis“ paaiškinama, kad preparatas, kuris neatitinka medicinio 
produkto apibrėžimo, šiuo Reglamentu neapimamas. 

Pakeitimas 12
2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO 2 A PAPUNKTIS (naujas)

Audinių inžinerijos būdu gauti preparatai, 
kuriuose yra, arba jie yra gauti iš negyvų 
žmogaus ar gyvulinės kilmės audinių 
ir/arba ląstelių, kurios nepasižymi 
farmakologine, imunologine arba 
metaboline veikla, nepriklauso šiam 
apibrėžimui.

(AM FdR 620607EN pakeitimas 62)

Pagrindimas

Medicininių priemonių direktyvose (Medical Devices Directives (MDD) pateikta 
reglamentavimo sistema, kuri jau pritaikyta priemonių, savo sudėtyje turinčių ar pagamintų iš 
audinių inžinerijos produktų, kontrolei. Jei audinių inžinerijos produktas įeina į „medicinos 
priemonės“ sąvoką, kuri pateikta MDD 1 straipsnyje (ir todėl jos veikimo būdas nėra 
pirmiausia farmakologinis, imunologinis ar metabolinis), ją turėtų reglamentuoti MDD, nors 
gali būti reikalingi ir papildomi specialūs reikalavimai.
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Pakeitimas 13
2 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTO 2 ĮTRAUKA

- jo ląstelinė arba audinio dalis turi daryti 
žmogaus organizmui tokį poveikį, kurio 
negalima laikyti pagalbiniu minėtų 
prietaisų poveikiui.

- jo ląstelinė arba audinio dalis turi daryti 
žmogaus organizmui tokį poveikį, kurį 
galima laikyti pagrindiniu minėtų 
prietaisų poveikiui.

(PR FdR 617323EN pakeitimas 17, pakeistas)

Sudėtinis preparatas visuomet turi būti laikomas pažangiosios terapijos vaistiniu preparatu, 
jei jame yra negyvybingų ląstelių ar audinių, kurie veikia žmogaus organizmą taip, kad 
poveikį galima laikyti pagrindiniu medicinos prietaisų poveikiui.

Pakeitimas 14
2 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 A PASTRAIPA (nauja)

Jeigu gaminyje yra gyvų ląstelių arba 
audinių, farmakologinė, imunologinė 
arba metabolinė šių ląstelių arba audinių 
veikla laikoma pagrindine tokių gaminių 
veikla.

Pagrindimas

Ši naujoji nuostata paaiškina taisyklę, susijusią su gaminiais, turinčiais gyvų ląstelių arba
audinių, tuo pačiu išlaikant „pagrindinės veiklos“ kriterijaus principą tarpinei klasifikacijai.
Siekiant pacientų saugumo ir aukštų kombinuoto gaminio įvertinimo standartų, svarbiausiu 
kriterijumi turėtų būti tokio gaminio ląstelinės arba audinio dalies gyvybingumas.  

Pakeitimas 15
4 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALYS

2. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija pakeičia Direktyvą 2005/28/EB, 
siekdama atsižvelgti į ypatingas 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes.

2. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra,
pakeičia Direktyvą 2005/28/EB, siekdama 
atsižvelgti į ypatingas pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų savybes.

3. Komisija specialiai pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams parengia 

3. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, specialiai pažangiosios terapijos 
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išsamias geros klinikinės praktikos gaires. vaistiniams preparatams parengia išsamias 
geros klinikinės praktikos gaires

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad Komisija privalo įtraukti EMEA (Europos vaistų 
agentūrą) pasitelkiant Pažangiosios terapijos komitetą kai tik reikia keisti tinkamos klinikinės 
praktikos reikalavimus arba kurti gaires, susijusias su pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais.

Pakeitimas 16
5 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija pakeičia Direktyvą 2003/94/EB, 
siekdama atsižvelgti į ypatingas 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
savybes ir ypač į audinių inžinerijos būdu 
gautus preparatus.

(PR FdR 617323EN pakeitimas 23)

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai pasižymi savybėmis, kurios gerokai skiriasi nuo 
tradicinių vaistinių preparatų. Todėl jų gamybos procesas labai skiriasi (pvz., Direktyvos dėl 
geros gamybos praktikos 11 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad pagamintų preparatų 
pavyzdžiai būtų saugomi metus nuo paskutinės galiojimo dienos. Tačiau sunku atsižvelgti į 
kai kurių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų galiojimo datą).

Pakeitimas 17
5 STRAIPSNIS

Komisija skelbia išsamias gaires, 
atitinkančias geros gamybos praktikos 
principus ir būdingas pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams.

Komisija parengia išsamias gaires, 
atitinkančias geros gamybos praktikos 
principus ir būdingas pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams.

Pagrindimas

Vardan nuoseklumo, formuluotė turėtų būti suderinta su atitinkama 4 straipsnio 3 dalies 
nuostata.

Pakeitimas 18
7 STRAIPSNIS
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Specialūs reikalavimai audinių inžinerijos 
būdu gautiems preparatams

Specialūs reikalavimai pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų turintiems 
prietaisams.

Be Reglamento 726/2004 (EB) 6 straipsnio 
1 dalyje nustatytų reikalavimų paraiškose 
dėl leidimo audinių inžinerijos būdu 
gautam preparatui pateikiamas preparato 
fizinių savybių ir veikimo aprašymas bei 
preparato kūrimo metodų aprašymas, kaip 
numatyta Direktyvos 2001/83/EB I priede.

Be Reglamento 726/2004 (EB) 6 straipsnio 
1 dalyje nustatytų reikalavimų paraiškose 
dėl leidimo pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų turinčiam prietaisui, 
biomedžiagoms, konstrukcijoms 
(scaffolds) arba matricoms pateikiamas 
preparato fizinių savybių ir veikimo 
aprašymas bei preparato kūrimo metodų 
aprašymas, kaip numatyta Direktyvos 
2001/83/EB I priede.

Pagrindimas
Šio straipsnio apimtis turėtų būti paaiškinta ir papildyta siekiant apimti visus tuos gaminius, 
kuriems būtini tokie specifiniai reikalavimai.Reikalavimų audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams apribojimu  nebūtų apimami tie pažangiosios terapijos medicinos produktai, 
kurie pasižymi ypatingomis fizinėmis charakteristikomis, kurios taip pat galėtų įtakoti  
gaminio poveikį. Tačiau, šių reikalavimų taikymas visiems pažangiosios terapijos gaminiams 
sukeltų bereikalingo darbo įmonėms; visi pažangiosios terapijos gaminiai nepasižymi 
ypatingomis fizinėmis charakteristikomis, kurios galėtų įtakoti jų poveikį.

Pakeitimas 19
8 STRAIPSNIS

Siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos 
raidą, šio reglamento 26 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka Komisija pakeičia 
Direktyvos 2001/83/EB I priedą, kad 
nustatytų techninius reikalavimus specialiai 
audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams, visų pirma tiems, kurie 
minimi 7 straipsnyje.

Siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos 
raidą, šio reglamento 26 straipsnio 2 a 
dalyje nustatyta tvarka Komisija , 
pasikonsultavusi su Agentūra, pakeičia 
Direktyvos 2001/83/EB I priedą, kad 
nustatytų techninius reikalavimus specialiai 
audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams, visų pirma tiems, kurie 
minimi 7 straipsnyje.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad Komisija privalo įtraukti EMEA (Europos vaistų 
agentūrą) pasitelkiant Pažangiosios terapijos komitetą kai tik būtina keisti Direktyvos 
2001/83/EB I priede pateikiamus techninius reikalavimus.

Pakeitimas 20
9 STRAIPSNIO 2 DALIS
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2. Žmonėms skirtų vaistų komiteto pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 
straipsnį paskirtas pranešėjas arba antrasis 
pranešėjas yra Pažangiosios terapijos 
komiteto narys. Šis narys taip pat yra 
Pažangiosios terapijos komiteto pranešėjas 
arba antrasis pranešėjas.

2. Žmonėms skirtų vaistų komiteto pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 
straipsnį paskirtas pranešėjas arba antrasis 
pranešėjas yra Pažangiosios terapijos 
komiteto narys, pasiūlytas šio komiteto ir 
turintis specialią kompetenciją šioje 
srityje. Šis narys taip pat yra Pažangiosios 
terapijos komiteto pranešėjas arba antrasis 
pranešėjas.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 24)

Pagrindimas

Žmonėms skirtų vaistų komiteto paskirtas pranešėjas arba antrasis pranešėjas turėtų būti 
pasiūlytas Pažangiosios terapijos komiteto ir turėtų turėti specialią kompetenciją šioje srityje.

Pakeitimas 21
9 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Ruošdamas nuomonės projektą, kurį 
turėtų patvirtinti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas, Pažangiosios terapijos 
komitetas stengiasi pasiekti konsensusą 
mokslo klausimais. Jei konsensuso 
pasiekti nepavyksta, Pažangiosios 
terapijos komitetas priima daugumos 
narių poziciją. Nuomonės projekte 
paminimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.

PR FdR 617323 EN pakeitimas 38)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nuomonės projektas būtų ruošiamas skaidriai, Pažangiosios terapijos 
komitetas turėtų aiškiai apibrėžti sprendimo priėmimo procedūrą. Taigi siūloma, kad 
komiteto nariai pasiektų konsensusą mokslo klausimais.  

Pakeitimas 22
9 STRAIPSNIO 2B DALIS (nauja)

2b. Pranešėjas ar antrasis pranešėjas gali 
tiesiogiai teikti klausimus pareiškėjui.
Pareiškėjas taip pat gali pasiūlyti pateikti 
jam klausimus. Pranešėjas ar antrasis 
pranešėjas nedelsdamas raštu išsamiai 
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praneša atitinkamiems komitetams apie 
savo bendravimą su pareiškėju.

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 69, 2b dalis vietoje 2 a dalies)

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – skaidresnė procedūra.

Pakeitimas 23
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pagal 1 dalį Pažangiosios terapijos 
komiteto suteikta konsultacija laiku 
perduodama Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pirmininkui, laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 6 
straipsnio 3 dalyje nustatyto termino.

3. Pagal 1 dalį Pažangiosios terapijos 
komiteto suteiktas nuomonės projektas
laiku perduodama Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pirmininkui, laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 6 
straipsnio 3 dalyje arba 9 straipsnio 2 
dalyje nustatyto termino.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 25)

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų savybių Europos vaistų agentūroje 
buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš ekspertų, turinčių specialią 
kvalifikaciją ar patirties šioje inovacinėje ir greitai besivystančioje srityje. Todėl šis naujas 
komitetas turėtų būti atsakingas už preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės 
projekto pateikimą Žmonėms skirtų vaistų komitetui patvirtinti. Nuomonės projektas turi būti 
pateiktas laiku, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 2 dalyje 
numatytų terminų.

Pakeitimas 24
9 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 5 straipsnio 2 ir 3 dalis parengta 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto parengta 
mokslinė nuomonė apie pažangiosios 
terapijos vaistinį preparatą neatitinka 
Pažangiosios terapijos komiteto 
konsultacijos, Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas prideda prie savo nuomonės 
išsamų paaiškinimą dėl nesutarimų 
mokslinio pagrindo.

4. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 5 straipsnio 2 ir 3 dalis parengta 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto parengta 
mokslinė nuomonė apie pažangiosios 
terapijos vaistinį preparatą neatitinka 
Pažangiosios terapijos komiteto nuomonės 
projekto, Žmonėms skirtų vaistų komitetas 
prideda prie savo nuomonės išsamų 
paaiškinimą dėl nesutarimų mokslinio 
pagrindo.
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(PR FdR 617323 EN pakeitimas 26)

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 3 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 25
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato atveju visą preparatą, 
įskaitant vaistiniame preparate esantį bet 
kokį medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, 
įvertina agentūra.

1. Sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato atveju visą preparatą, 
įskaitant vaistiniame preparate esantį bet 
kokį medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, 
galutinai įvertina agentūra.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 27, pakeista pagrindimo paskutine frazė)

Pagrindimas

Remiantis 2 dalimi, medicinos prietaisą arba aktyvųjį implantuojamą medicinos prietaisą, 
kuris yra sudėtinio pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalis, gali  įvertinti notifikuotoji 
įstaiga, kad būtų galima pasinaudoti jos plačia specifine patirtimi. Galutinis prietaiso 
įvertinimas atliekamas Agentūros, kuri savo viso sudėtinio prietaiso  įvertinime privalo 
atsižvelgti į  notifikuotosios įstaigos atlikto vertinimo rezultatus.

Pakeitimas 26
10 STRAIPSNIO 2 DALIES PIRMA PASTRAIPA

2. Kai medicinos prietaisą arba aktyvųjį 
implantuojamą medicinos prietaisą, kuris 
yra sudėtinio pažangiosios terapijos 
vaistinio preparato dalis, jau yra 
įvertinusi notifikuotoji įstaiga pagal 
Direktyvą 93/42/EEB arba Direktyvą 
90/385/EEB, atlikdama atitinkamo 
vaistinio preparato įvertinimą agentūra 
atsižvelgia į to įvertinimo rezultatus.

2. Prašymas tiekti į rinką sudėtinio 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
dalį gali apimti medicinos prietaiso arba 
aktyvaus implantuojamo medicinos 
prietaiso įvertinimo, kurį atliko
notifikuotoji įstaiga pagal Direktyvą 
93/42/EEB arba Direktyvą 90/385/EEB, 
rezultatus. Atlikdama atitinkamo 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
įvertinimą, agentūra atsižvelgia į to 
įvertinimo rezultatus.
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(PR FdR 617323 EN  pakeitimas 28, pirmoji dalis, skirtingas pagrindimas)

Pagrindimas
Būtina aiškiai nurodyti, kad pareiškimo teikėjas turi pasirinkimo galimybę vertinimui ir 
patvirtinimui pateikti sudėtinio pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalį, vadovaujantis 
medicinos prietaisų srities teisės aktais. Tokiu atveju Agentūra įvertindama visą sudėtinį 
gaminį, privalo atsižvelgti į šį vertinimą.

Pakeitimas 27
15 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Be Reglamento 726/2004 (EB) 21–29 
straipsniuose nustatytų farmakologinio 
budrumo reikalavimų, pareiškėjas paraiškose 
dėl leidimo prekiauti detalizuoja priemones, 
kurios numatomos, siekiant užtikrinti 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
veiksmingumo stebėjimą.

1. Be Reglamento 726/2004 (EB) 21–29 
straipsniuose nustatytų farmakologinio 
budrumo reikalavimų, pareiškėjas paraiškose 
dėl leidimo prekiauti detalizuoja priemones, 
kurios numatomos, siekiant užtikrinti 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
veiksmingumo ir nepageidaujamo poveikio 
stebėjimą.

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 76)

Pagrindimas

Ši pataisa užtikrina geresnę darną su galiojančiais vaistiniais teisės aktais ir aukštus 
farmakologinio budrumo standartus.

Pakeitimas 28
15 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Kai yra konkretus pagrindas 
susirūpinimui, remdamasi agentūros 
patarimu Komisija, išduodama leidimą 
prekiauti, gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas parengtų rizikos 
valdymo sistemą, skirtą nustatyti, užkirsti 
kelią arba sumažinti su pažangiosios 
terapijos vaistiniais preparatais susijusią 
riziką, įskaitant tos sistemos veiksmingumo 
įvertinimą, arba atliktų specialius padėties 
po pateikimo į rinką tyrimus ir pateiktų 
juos agentūrai peržiūrėti.

2. Kai yra konkretus pagrindas 
susirūpinimui, remdamasi agentūros 
patarimu Komisija, išduodama leidimą 
prekiauti, pareikalauja, kad leidimo 
prekiauti turėtojas parengtų rizikos 
valdymo sistemą, skirtą nustatyti, 
apibūdinti, užkirsti kelią arba sumažinti su 
pažangiosios terapijos vaistiniais 
preparatais susijusią riziką, įskaitant tos 
sistemos veiksmingumo įvertinimą, arba 
atliktų specialius padėties po pateikimo į 
rinką tyrimus ir pateiktų juos agentūrai 
peržiūrėti.
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(PR FdR 617323 EN pakeitimas 29, dalinai)

Pagrindimas

Siekdama užtikrinti rizikos valdymo sistemos veiksmingumą, Komisija turėtų reikalauti imtis 
būtinų priemonių, kai yra pagrindo susirūpinti.

Pakeitimas 29
16 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Leidimo prekiauti pažangiosios terapijos 
vaistiniu preparatu turėtojas sukuria ir 
palaiko sistemą, užtikrinančią, kad atskiras 
preparatas ir jo pradinės medžiagos ir 
žaliavos, įskaitant visas medžiagas, 
turėjusias kontaktą su audiniais arba 
ląstelėmis, kurios gali būti jo sudėtyje, gali 
būti atsektas visais kilmės, gamybos, 
pakavimo, vežimo ir pristatymo į ligoninę, 
instituciją arba privačios praktikos įstaigą, 
kur preparatas naudojamas, etapais.

1. Leidimo prekiauti pažangiosios terapijos 
vaistiniu preparatu turėtojas sukuria ir 
palaiko sistemą, užtikrinančią, kad atskiras 
preparatas ir jo pradinės medžiagos ir 
žaliavos, įskaitant visas medžiagas, 
turėjusias kontaktą su audiniais arba 
ląstelėmis, kurios gali būti jo sudėtyje, gali 
būti atsektas visais kilmės, gamybos, 
pakavimo, saugojimo, vežimo ir 
pristatymo į ligoninę, instituciją arba 
privačios praktikos įstaigą, kur preparatas 
naudojamas, etapais.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti ir stebėjimą saugojimo laikotarpyje. Pridedant žodį „saugojimo“, sukuriama 
nuosekli gaminio atsekamumo sistema, atitinkanti Direktyvai 2004/23/EB.  

Pakeitimas 30
16 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Leidimo prekiauti turėtojas laiko 
pirmojoje dalyje nurodytus duomenis 
mažiausiai 30 metų po preparato 
pateikimo į rinką arba ilgiau, jeigu tokia 
yra Komisijos leidimo prekiauti sąlyga.

4. Leidimo prekiauti turėtojas laiko 
pirmojoje dalyje nurodytus duomenis 
mažiausiai 30 metų po preparato galiojimo 
datos pabaigos arba ilgiau, jeigu tokia yra 
Komisijos leidimo prekiauti sąlyga.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė yra aiškesnė, nes sąvoka „pateikimas į rinką“ gali sukurti sunkumų 
interpretuojant.  Ši formuluotė suteikia pragmatišką sprendimą leidimo prekiauti turėtojui 
tiksliai žinoti nuo kada reikia laikyti atsekamumo duomenis.

Pakeitimas 31
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17 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 8 straipsnio 1 dalies, 90 % 
sumažinamas agentūrai už bet kokias 1 
dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies n punkte nurodytas 
konsultacijas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų mokėtinas mokestis.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 8 straipsnio 1 dalies, 90 proc. 
mažoms ir vidutinėms įmonėms ir 65 proc. 
kitiems pareiškėjams sumažinamas 
agentūrai už bet kokias 1 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies n punkte nurodytas 
konsultacijas dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų mokėtinas mokestis.

(PR FdR 617323 EN modifikuotas pakeitimas 32)

Pagrindimas

Reglamentu siekiama skatinti ir remti MVĮ plėtojant pažangiosios terapijos vaistinius 
preparatus. Todėl būtina MVĮ suteikti specialias nemokamas konsultacijas mokslo klausimais.
10 proc. mokestis, kurį turėtų sumokėti MVĮ, yra simbolinė suma siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo, kai paslaugos yra visiškai  nemokamos. Be to, 65  proc. nuolaida turėtų būti 
taikoma visoms įmonėms nepriklausomai nuo jų dydžio, kad būtų galima paremti pareiškėjus, 
kurie nepriskiriami MVĮ ir kad būtų užtikrinta viso sektoriaus konkurencija.

Pakeitimas 32
18 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Bet kuris kuriant preparatą ląsteles arba 
audinius naudojantis pareiškėjas gali 
paprašyti agentūros mokslinės 
rekomendacijos, siekiant nustatyti, ar 
minėtas preparatas moksliškai atitinka 
pažangiosios terapijos vaistinio preparato 
sąvokos apibrėžimą. Agentūra pateikia šią 
rekomendaciją pasitarusi su Komisija.

1. Bet kuris kuriant preparatą genus, 
ląsteles arba audinius naudojantis 
pareiškėjas gali paprašyti agentūros 
mokslinės rekomendacijos, siekiant 
nustatyti, ar minėtas preparatas moksliškai 
atitinka pažangiosios terapijos vaistinio 
preparato sąvokos apibrėžimą. Agentūra 
per 60 dienų nuo prašymo gavimo pateikia 
šią rekomendaciją pasitarusi su Komisija.

Pagrindimas
Būtina paaiškinti, kad šiame straipsnyje numatyta procedūra gali būti taikoma visų tipų 
pažangiosios terapijos preparatams, įskaitant genų pagrindu gautus produktus. Pasiūlytu 
pakeitimu numatoma, kad pareiškėjas laiku išsiaiškins atitinkamo preparato klasifikaciją, ir 
tuo padės lengviau planuoti verslą ir tobulinti  preparatą ateityje.

Pakeitimas 33
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21 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTAS

(c) keturi nariai, paskirti Komisijos 
remiantis viešu kvietimu dalyvauti 
konkurse, du iš jų atstovauja chirurgams, 
o kiti du – pacientų asociacijoms.

(c) du nariai ir du pakaitiniai nariai, 
paskirti Komisijos remiantis viešu 
kvietimu dalyvauti konkurse, išklausius 
Europos Parlamento nuomonę, atstovauja 
gydytojams;

(ca) du nariai ir du pakaitiniai nariai, 
paskirti Komisijos remiantis viešu 
kvietimu dalyvauti konkurse ir 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu,
atstovauja pacientų asociacijoms.

(PR FdR 617323 EN modifikuotas pakeitimas 34)

Pagrindimas

Siekiant, kad direktyva apimtų visas kitas medicinos sritis, su kuriomis gali būti susijusi 
pažangioji terapija, Pažangiosios terapijos komitetui turi atstovauti bendresnio profilio 
specialistai, t.y. klinikinės patirties turintys gydytojai terapeutai. Pasitelkus pakaitinius narius 
galima užtikrinti, kad suinteresuotoms grupėms bus nuolat atstovaujama. Šie nariai ir 
pakaitiniai nariai turėtų būti skiriami pasikonsultavus su Europos Parlamentu.

Pakeitimas 34
21 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Visi Pažangiosios terapijos komiteto 
nariai renkami atsižvelgiant į jų mokslinę 
kvalifikaciją arba patirtį pažangiosios 
terapijos vaistinių preparatų srityje. 1 
dalies b punkto tikslais valstybės narės 
bendradarbiauja koordinuojant agentūros 
vykdomajam direktoriui, siekiant užtikrinti, 
kad galutinė Pažangiosios terapijos 
komiteto sudėtis tinkamai ir subalansuotai 
atspindėtų pažangiajai terapijai aktualias 
mokslo sritis, įskaitant medicinos 
prietaisus, audinių inžineriją, genų terapiją, 
ląstelių terapiją, biotechnologijas, 
farmakologinį budrumą, rizikos valdymą ir 
etiką.

2. Visi Pažangiosios terapijos komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai renkami 
atsižvelgiant į jų mokslinę kvalifikaciją 
arba patirtį pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų srityje. 1 dalies b punkto tikslais 
valstybės narės bendradarbiauja 
koordinuojant agentūros vykdomajam 
direktoriui, siekiant užtikrinti, kad galutinė 
Pažangiosios terapijos komiteto sudėtis 
tinkamai ir subalansuotai atspindėtų 
pažangiajai terapijai aktualias mokslo 
sritis, įskaitant medicinos prietaisus, 
audinių inžineriją, genų terapiją, ląstelių 
terapiją, biotechnologijas, farmakologinį 
budrumą, rizikos valdymą ir etiką.

Mažiausiai vienas tikras ir vienas 
pakaitinis Pažangiosios terapijos komiteto 
narys privalo turėti mokslinės 
kompetencijos dirbant su medicinos 
prietaisais.
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(PR FdR 617323 EN pakeitimas 35, pirmoji dalis)

Pagrindimas

1 dalyje minimi Pažangiosios terapijos komiteto pakaitiniai nariai turi atitikti tuos pačius 
mokslinės kvalifikacijos ir patirties reikalavimus pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
srityje kaip ir nariai. Siekiant užtikrinti tinkamą patirties lygį, būtų svarbu nariais įtraukti 
ekspertus, turinčius medicinos prietaisų įvertinimo išsilavinimą, nes daug atitinkamų 
preparatų turi nemažai medicinos prietaisų savybių.

Pakeitimas 35
22 STRAIPSNIS

1. Pažangiosios terapijos komiteto nariai 
ir jo ekspertai įsipareigoja veikti 
paisydami visuomenės interesų ir 
nepriklausomai. Jie neturi jų nešališkumą 
paveikti galinčių finansinių arba kitų 
interesų vaistų, medicinos prietaisų arba 
biotechnologijų sektoriuose.

Papildomai prie Reglamento (EB) Nr. 
726/2004  63 straipsnyje numatytų 
reikalavimų, Pažangiosios terapijos 
komiteto tikrieji ir pakaitiniai nariai 
negali turėti jokių finansinių arba kitokio 
pobūdžio interesų biotechnologijų ar 
medicinos prietaisų sektoriuje. Visi 
netiesioginiai interesai, galintys būti 
susiję su šiais sektoriais,  įtraukiami į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 63 
straipsnio 2 dalyje nurodytą registrą.

2. Visi netiesioginiai interesai, galintys 
būti susiję su vaistų, medicinos prietaisų 
arba biotechnologijų sektoriumi, 
įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 63 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
registrą.

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad naujajam Pažangiosios terapijos komitetui taikomas toks pats 
skaidrumo lygmuo kaip ir Europos vaistų agentūrai priklausantiems komitetams 
(vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 726/2004  63 straipsniu). Taip pat būtina paaiškinti, kad 
draudžiama turėti interesų biotechnologijų arba medicinos prietaisų sektoriuose.

Pakeitimas 36
23 STRAIPSNIO A PUNKTAS

(a) konsultuoja Žmonėms skirtų vaistų 
komitetą dėl bet kokių kuriant 
pažangiosios terapijos vaistinį preparatą 
gautų duomenų, naudojamų formuluojant 
nuomonę apie preparato kokybę, saugą ir 

(a) parengia nuomonės projektą apie 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą, ir 
pateikia patvirtinti Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui ir jį konsultuoja dėl kuriant tokį 
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veiksmingumą preparatą gautų duomenų;

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 36)

Pagrindimas

Dėl ypatingų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų specifinių ir unikalių savybių 
Europos vaistų agentūroje buvo įkurtas Pažangiosios terapijos komitetas, sudarytas iš 
ekspertų, turinčių specialią kvalifikaciją ar patirties šioje inovacinėje ir greitai 
besivystančioje srityje. Todėl šis naujas komitetas turėtų būti atsakingas už preparatų 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo nuomonės projekto pateikimą Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui patvirtinti. Su komitetu turi būti konsultuojamasi dėl kitų į jo kompetencijos sritį 
įeinančių preparatų vertinimo.

Pakeitimas 37
23 STRAIPSNIO AA PUNKTAS (naujas)

(aa) suteikti patarimų, vadovaujantis 18 
straipsniu, ar produktas patenka į 
pažangiosios terapijos preparato 
apibrėžimą;

(PR FdR 617323 EN modifikuotas pakeitimas 37)

Pagrindimas

Turėdamas specialią kompetenciją pažangiosios terapijos vaistinių preparatų srityje, 
Pažangiosios terapijos komitetas turėtų vaidinti svarbų vaidmenį nustatant, ar preparatas 
gali būti priskirtas pažangiosios terapijos vaistiniam preparatui, ar toks nėra.

Pakeitimas 38
23 STRAIPSNIO EA PUNKTAS (naujas)

(ea) prisidėti prie mokslinių konsultacijų 
procedūrų, minimų šio Reglamento 17 str. 
ir Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 str. 1 
dalies (n) punkte;  

Pagrindimas

Pažangiosios terapijos komitetas turėtų būti sudarytas iš pačių kompetentingiausių ekspertų 
iš valstybių narių. Taigi šių ekspertų nuomonės turi būti klausiama prieš  teikiant bet kokią 
konsultaciją pažangiosios terapijos vaistinių preparatų klausimu.
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Pakeitimas 39
24 STRAIPSNIS

26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija iš dalies pakeičia I–IV priedus, 
siekdama juos suderinti su mokslo ir 
technikos raida.

Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra ir
vadovaujantis 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, iš dalies pakeičia II–IV
priedus, siekdama juos suderinti su mokslo 
ir technikos raida.

(PR FdR 617323 EN modifikuotas pakeitimas 39)

Pagrindimas
I priede išdėstyti pagrindiniai ir svarbiausi apibrėžimai. Todėl laikomasi nuomonės, kad jo 
nereikėtų keisti komitologijos procedūra. Jei pakeitimai būtini siekiant mokslo pažangos, jie 
turi būti priimti pagal bendro sprendimo procedūrą, dalyvaujant Europos Parlamentui.
Reglamente turėtų būti aiškiai išdėstoma, kad Komisija privalo visapusiškai įtraukti Europos 
vaistų agentūrą, pasinaudojant Pažangiosios terapijos komitetu, kai būtina taisyti priedus 
reaguojant į techninę pažangą. Priedų II-IV patvirtinimas vykdomas vadovaujantis nauja 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pakeitimas 40
25 STRAIPSNIO ANTRAŠTINĖ DALIS

Ataskaitos Ataskaitos ir analizė

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 97)

Pagrindimas

Vykstant mokslinei pažangai, gali atsirasti kitų pažangių gydymo būdų, kurie nebus nei genų 
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių inžinerija. Pacientų interesų labui reglamentavimas 
ateityje turėtų aprėpti šiuos gydymo būdus, kad Europoje būtų įteisinti atitinkami produktai.

Pakeitimas 41
25 STRAIPSNIO 1A DALIS (NAUJA)

Šiame pranešime, Komisija įvertina 
techninės pažangos poveikį taikant šį 
Reglamentą. Tai pat Komisija, jeigu tai 
būtina, pateikia teisės akto pasiūlymą 
peržiūrėti jo apimtį ir įtraukti naujus 
terapijos metodus, kurie neapima nei genų 
terapijos, nei ląstelių terapijos, nei audinių 
inžinerijos.
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(AM FdR 620607 EN pakeitimas 98)

Pagrindimas

Vykstant mokslinei pažangai, gali atsirasti kitų pažangių gydymo būdų, kurie nebus nei genų
terapija, nei ląstelių terapija, nei audinių inžinerija. Pacientų interesų labui reglamentavimas 
ateityje  turėtų aprėpti šiuos gydymo būdus, kad Europoje būtų įteisinti atitinkami produktai.

Pakeitimas 42
26 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1-4 
dalys ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į šio 
sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas
Šis pakeitimas atitinka naujas komitologijos nuostatas (reguliavimo procedūra su 
patikrinimu).

Pakeitimas 43
27 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (NAUJAS)

13 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 726/2004)

(-1) 13 straipsnio 1 dalies pirmoji frazė  
pakeičiama taip:
„Nepažeidžiant Direktyvos 2001/83/EB 4 
straipsnio 4 dalies ir 5 straipsnio nuostatų, 
pagal šį reglamentą suteiktas leidimas 
prekiauti galioja visoje Bendrijoje.“

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 40)

Pagrindimas

Šuo pakeitimu siekiama teisinio suderinamumo su 28 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 44
27 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

Priedo 3 punkto 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 726/2004)

2a) Priedo 3 punkto antra pastraipa 
keičiama taip:
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„Po 2008 m. gegužės 20 d. Komisija, 
pasikonsultavusi su Agentūra, gali pateikti 
bet kokį atitinkamą pasiūlymą, keičiantį šį 
punktą, ir Europos Parlamentas ir Taryba 
priima sprendimą dėl šio pasiūlymo 
Sutartyje nustatyta tvarka.“

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 103)

Pagrindimas

Ši Reglamento 726/2004 dalis nustato, kada būtina gauti Bendrijos masto leidimą. Pagal 
dabartinį pasiūlymą gali būti, kad kai kuriems pažangiosios terapijos produktams nebus 
reikalaujama gauti Bendrijos leidimo dėl to, kad jais neapimamas vienas iš Reglamento 
726/2004 priedo 1 punkte paminėtų procesų, arba dėl to, kad jie nėra naudojami kurios nors 
iš ligų, minimų šio priedo 3 punkte, gydymui. Šiuo metu, 3 punkte esančių ligų sąrašas gali 
būti praplėstas Tarybos, esant Komisijos pasiūlymui, nesikreipiant į Parlamentą. Sprendimai 
nustatantys teisės aktų apimtį priimami bendro sprendimo priėmimo procedūros metu.

Pakeitimas 45
28 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (NAUJAS)

1 straipsnio 4a punktas (naujas) (Direktyva 2001/83/EB)

-1) Į 1 straipsnį įtrauktas 4a punktas:
„4a. Audinių inžinerijos būdu gautas 
preparatas:
preparatas, kuris apibūdintas Reglamento 
(EB) Nr.  **/** dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų 2 straipsnyje.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 41)

Pagrindimas

Siekiant teisinio suderinamumo ir aiškumo, būtina vaistinių preparatų Direktyvoje 
2001/83/EB pateikti nuorodą į audinių inžinerijos būdu gautų preparatų apibrėžimą, kadangi 
šioje Direktyvoje pateikti genų terapijos vaistinių preparatų ir somatinių ląstelių terapijos 
vaistinių preparatų apibrėžimai.

Pakeitimas 46
28 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

3 straipsnio 7 punktas (Direktyva 2001/83/EB)

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 

7. Bet koks pažangiosios terapijos vaistinis 
preparatas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
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Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris ir visiškai 
paruošiamas, ir naudojamas vienoje 
ligoninėje, kaip paskirta atskiram 
pacientui.

Nr. [.../Europos Parlamento ir Tarybos 
(reglamente dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų*], kuris visiškai 
paruošiamas ligoninėje individualiu 
pagrindu, vadovaujantis specifiniu, 
nestandartizuotu ir nepatentuotu procesu, 
ir naudojamas ligoninėje, vadovaujantis 
individualiu receptu atskiram pacientui, 
esant išskirtinei gydytojo profesinei 
atsakomybei arba klinikiniams tyrimams.
1 ir 2 punktai netaikomi pažangiosios 
terapijos vaistiniams preparatams.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 42, pakeista 1 dalies pabaiga)

Pagrindimas

Pagrindimą  susijusį su ligoninėmis galima rasti 5 konstatuojamosios dalies pakeitime.
Vadovaudamosi Direktyvos 2001/83/EB (3 straipsnio 1 ir 2 dalies) suteikiamomis išimtimis 
vaistinės gali ruošti vaistinius preparatus pagal receptą nesilaikydamos su vaistiniais 
preparatais susijusių teisės aktų. Ši išimtis suteiktų galimybę ligoninėse esančioms vaistinėms 
reguliariai ruošti audinių inžinerijos būdu gautus preparatus, remiantis standartizuotais 
metodais. Taigi šis pakeitimas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas nebūtų 
taikomas tik individualiai vartoti skirtiems preparatams.

Pakeitimas 47
28A STRAIPSNIS (NAUJAS)

28 a straipsnis
Klinikiniams tyrimams skirti preparatai

Laikydamasi sprendime 1999/468/EB 
numatytos tvarkos, Komisija turi nurodyti 
ypatingus reikalavimus gamintojams, kurie 
bus taikomi pažangiojoje terapijoje 
naudojamų preparatų, skirtų klinikiniams 
tyrimams, atliekamiems toje ligoninėje, 
kurioje jie buvo pagaminti, gamybai.

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 111)

Pagrindimas

Reglamente nenumatyta jokių ypatingų nuostatų dėl pažangių vaistinių preparatų, skirtų 
klinikiniams tyrimams, gamybos.
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Pakeitimas 48
29 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, kurie šio reglamento 
įsigaliojimo metu legaliai yra Bendrijos 
rinkoje pagal nacionalinius arba Bendrijos 
teisės aktus, turi atitikti šį reglamentą ne 
vėliau kaip per dvejus metus nuo jo 
įsigaliojimo.

1. Pažangiosios terapijos vaistiniai 
preparatai, išskyrus audinių inžinerijos 
būdu gautus preparatus, kurie šio 
reglamento įsigaliojimo metu legaliai yra 
Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius arba 
Bendrijos teisės aktus, atitinka šį 
reglamentą ne vėliau kaip per ketverius 
metus nuo jo įsigaliojimo.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 44)

Pagrindimas

Šiuo metu įmonės ruošia ir parduoda audinių inžinerijos būdu gautus preparatus 
pasinaudodamos nacionalinėmis leidimų išdavimo sistemomis. Norint gauti centralizuotą 
leidimą prekiauti (pvz., ruošti naujus tyrimus kartu su Europos vaistų agentūra, juos atlikti, 
rengti aprašus ir pateikti Europos vaistų agentūrai, kad ji juos įvertintų), pasiūlytas dvejų 
metų laikotarpis įmonei yra per trumpas. Atsižvelgiant į aukščiau išvardytiems etapams 
reikalingus laikotarpius ir siekiant išvengti to, kad iki šiol pacientų saugiai vartoti preparatai 
nebūtų panaikinti pereinamuoju laikotarpiu, siūlomas 4 metų laikotarpis.

Pakeitimas 49
29 STRAIPSNIO 1A DALIS (NAUJA)

1a. Audinių inžinerijos būdu gauti 
preparatai, kurie 30 straipsnio antroje 
dalyje nurodytą įsigaliojimo dieną legaliai 
buvo Bendrijos rinkoje pagal nacionalinius 
arba Bendrijos teisės aktus, turi atitikti šį 
reglamentą ne vėliau kaip per 4 metus nuo 
šioje dalyje nurodytos dienos.

(AM FdR 620607 EN pakeitimas 116, pakeistas)

Pagrindimas

Gamintojai negalės tobulinti preparatų tol, kol nebus paskelbti audinių inžinerijos būdu gautų 
preparatų techniniai reikalavimai. Todėl priimant sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio 
būtina atsižvelgti į tai, kada bus paskelbti techniniai reikalavimai.

Pakeitimas 50
29 STRAIPSNIO 2 DALIS
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2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 3 straipsnio 1 dalies agentūrai už 
paraiškas, pateiktas dėl leidimo prekiauti 1 
dalyje minimais pažangiosios terapijos 
vaistiniais preparatais, nemokamas joks 
mokestis.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
297/95 3 straipsnio 1 dalies agentūrai už 
paraiškas, pateiktas dėl leidimo prekiauti 1
ir 1a dalyse minimais pažangiosios 
terapijos vaistiniais preparatais, 
nemokamas joks mokestis.

(PR FdR 617323 EN pakeitimas 46)

Pagrindimas
Žr. 29 straipsnio 1a dalies (naujos) pakeitimą.

Pakeitimas 51
30 STRAIPSNIO 2A IR 2B  DALYS (naujos)

Audinių inžinerijos būdu gautiems 
preparatams reglamentas taikomas 
įsigaliojus visiems 4, 5 ir 8 straipsniuose 
numatytiems techniniams reikalavimams.
Įgyvendinimo priemonės minimos 4, 5 ir 8 
straipsniuose turi būti patvirtintos kaip 
galima greičiau ir, bet kokiu atveju, ne 
vėliau nei po 9 mėnesių po šio Reglamento 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Gamintojai negalės tobulinti preparatų tol, kol nebus paskelbti audinių inžinerijos būdu gautų 
preparatų techniniai reikalavimai ir parengtos Geros klinikinės praktikos direktyva ir Geros 
gamybos praktikos direktyva. Todėl siūloma Komisijai skirti 9 mėnesių laikotarpį, kad ji 
galėtų patvirtinti būtinas priemones.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sparti biologijos, biotechnologijos ir medicinos mokslų plėtra ir Europos Sąjungos pastangos 
užtikrinti darnų sveikatos apsaugos augimą sąlygojo naujų gydymo būdų ir novatoriškų 
vaistinių preparatų atsiradimą.

Šiomis sąlygomis labai svarbūs preparatai, numatantys intervenciją į genų terapijos, ląstelių 
terapijos ir audinių inžinerijos sritis, turintys dideles galimybes gydant tokias ligas kaip vėžys, 
kremzlės audinio arba kaulų ligos ar sužeidimai, genetinės ligos, širdies ligų padarinių 
šalinimas ir odos persodinimai po nudegimų.

Šiuo metu teisinis pažangiosios terapijos priemonių reguliavimo pagrindas Bendrijos lygiu 
yra suskaidytas, įstatymuose apibrėžiant tik genų terapijos ir somatinių ląstelių terapijos
vaistinių preparatų naudojimą. Audinių inžinerijos preparatų naudojimas nėra reguliuojamas 
įstatymais, taip suskaidant rinką ir neleidžiant pacientams veiksmingiau gauti jiems reikalingą 
gydymą.

Dabartiniame pasiūlyme numatytas bendras pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
vertinimo, leidimų išdavimo ir priežiūros teisinio reguliavimo sistemos suderinimas: 
reikalavimų ir leidimų prekiauti išdavimo tvarka, budrumas išdavus leidimą ir atsekamumas. 
Siūlomą reglamentą reikėtų vertinti remiantis šioje srityje jau esamais teisės aktais: Direktyva 
2001/83/EB dėl vaistinių preparatų, Reglamentu (EB) Nr. 726/20 dėl Europos vaistų 
agentūros (EMEA) arba Direktyva 2004/23/EB, nustatančia kokybės ir saugos standartus 
žmonių audiniams ir ląstelėms. 

Pasiūlymas numato centralizuotą Europos leidimų prekiauti išdavimo tvarką ir naują, EMEA 
sudėtyje veikiantį Pažangiosios terapijos komitetą, kurį sudaro aukštą kvalifikaciją ir patirtį 
turintys įvairių sričių ekspertai, dirbantys su šiais preparatais. Be to, siūlomas reglamentas 
numato didesnius reikalavimus stebėjimo sistemoms, suteikus leidimą prekiauti bei paciento 
atsekamumui, ir konkrečius techninius reikalavimus audinių inžinerijos preparatams. Be to, 
siekiant didinti konkurencingumą ES, pareiškėjams ir ypač MVĮ, numatytos papildomos 
konkrečios lengvatos. 

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento ir naujos, suprantamos teisinės 
sistemos šiems novatoriškiems, specifiniams ir sudėtingiems vaistiniams preparatams 
sukūrimą. Jis pritaria centralizuotai leidimų išdavimo tvarkai siekiant supaprastinti 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų patekimą į rinką ir užtikrinti jų laisvą judėjimą 
Bendrijos viduje. Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį ES, šių preparatų kokybei, 
saugumui ir veiksmingumui įrodyti turėtų būti numatytas prioritetas. Turi būti garantuotas 
didžiausias įmanomas teisinės apsaugos lygis, tuo pačiu metu numatant pakankamą techninių 
priemonių lankstumą. 

Pranešėjas nurodo aiškių apibrėžimų svarbą, siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo arba 
„pilkųjų zonų“, ypač nustatant sudėtinių pažangiosios terapijos vaistinių preparatų apibrėžimą 
ir juos vertinant. Turėtų būti visiškai aišku, kad tais atvejais, kai preparatai gaminami 
ligoninėje vienkartiniam naudojimui ir yra skirti atskirų pacientų gydymui, jiems neturėtų būti 
taikoma centralizuota leidimų prekiauti išdavimo tvarka. Be to, nereikėtų pamiršti preparatų, 
skirtų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų klinikiniams bandymams ir klinikiniams 
moksliniams tyrimams, gamybos.
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Be to, pranešėjas norėtų pabrėžti Pažangiosios terapijos komiteto EMEA sudėtyje svarbą. Šiai 
labai aukštos kvalifikacijos ekspertų grupei tenka itin svarbus vaidmuo pažangiosios terapijos 
medicinos produktų mokslinio vertinimo procese, todėl būtina aiškiai apibrėžti šio komiteto 
vidaus sprendimų priėmimo tvarką. 

Pažangiosios terapijos medicinos preparatų, kurių sudėtyje gali būti žmogaus ląstelių arba 
audinių, naudojimas gali kelti rimtų etikos klausimų. Komisijos pasiūlymas neturėtų daryti 
įtakos nacionaliniams įstatymams, draudžiant arba ribojant tam tikros rūšies žmogaus arba 
gyvūnų ląstelių (pvz., embrioninių kamieninių ląstelių) naudojimą arba iš šių ląstelių 
gaunamų medicinos preparatų prekybą, pasiūlą ir naudojimą. Europos Parlamento teisinės 
tarnybos nuomone, dabartinė šios nuostatos redakcija, atsižvelgiant į teisinį pasiūlymo 
pagrindą, kelia didelių abejonių. Pranešėjas paprašė raštu pateikti teisinę nuomonę dėl šios 
nuostatos ir vis dar abejoja dėl 28 straipsnio 2 dalies tinkamiausios subsidiarumo principo 
formuluotės. Kol kas šiame pranešimo projekte šiam straipsniui jis nesiūlo jokio pakeitimo. 

Biotechnologijos ir biomedicinos plėtra turėtų tinkamai atsižvelgti į pagrindines žmogaus 
teises. Be jokių išlygų turėtų būti laikomasi tokių teisių kaip teisė į žmogiškąjį orumą arba į 
asmens vientisumą, kurios yra numatytos Oviedo konvencijoje ir Pagrindinių žmogaus teisių 
chartijoje. Todėl pirmajame pranešimo projekte pranešėjas nurodė, kad suteikiant leidimus 
prekiauti turėtų būti vadovaujamasi nekomerciniu požiūriu į žmogaus kūną arba atskiras jo 
dalis. Be to, pranešėjas siūlė keisti reglamentą, atsisakant išduoti leidimus prekiauti Europos 
rinkoje preparatais, keičiančiais žmogaus embriono genomą, ir preparatais, pagamintais iš 
žmogaus ir gyvūnų hibridų arba chimerų (tačiau leidžiant gyvūnų somatinių ląstelių arba 
audinių persodinimą žmonėms terapijos tikslais, t. y. ksenotransplantavimui). 

Šiuos pakeitimus Teisės reikalų komitetas patvirtino. Nors ENVI komiteto dauguma šiems 
pakeitimams pritarė, pranešimo projektas su pakeitimais per galutinį balsavimą buvo 
atmestas. Pranešėjas vis dar įsitikinęs, kad JURI komitetas pasirinko geresnį būdą. Tačiau 
pranešėjas šiuo klausimu norėtų siekti kuo platesnio bendro sutarimo. Todėl naujajame 
pranešimo projekte pranešėjas nepateikia nė vieno iš šių pakeitimų ir yra pasirengęs su 
kolegomis dirbti tol, kol bus pasiektas kompromisas.  


