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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o liekoch určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a 
nariadenie (ES) č. 726/2004
(KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0567)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0401/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5

5) Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by sa 
mali právne upraviť, pokiaľ sa plánuje ich 
umiestnenie na trh v členských štátoch a 
bez ohľadu na to, či sú pripravené 
priemyselne alebo vyrobené metódou, 
ktorej súčasťou je priemyselný proces, v 
zmysle článku 2 ods. 1 smernice 
2001/83/ES. Lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ktoré 

5) Toto nariadenie je lex specialis, ktoré 
zavádza dodatočné ustanovenia k 
ustanoveniam uvedeným v smernici 
2001/83/ES. Rozsahom pôsobnosti tohto 
nariadenia by mala byť regulácia liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, pri ktorých sa 
plánuje ich umiestnenie na trh v členských 
štátoch a bez ohľadu na to, či sú pripravené 
priemyselne alebo vyrobené metódou, 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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sa kompletne pripravia v nemocnici a aj sa 
v nej použijú v súlade s lekárskym 
predpisom pre jednotlivého pacienta, by sa 
mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

ktorej súčasťou je priemyselný proces, v 
súlade so všeobecným rozsahom 
farmaceutických právnych predpisov 
Spoločenstva stanoveným v hlave II
smernice 2001/83/ES. Lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktoré sa kompletne pripravia v 
nemocnici jednorazovo na základe 
osobitného, neštandardného a 
nepatentovaného postupu a aj sa v nej 
použijú tak, aby vyhovovali osobitne 
vystavenému lekárskemu predpisu pre 
jednotlivého pacienta, by sa mali vyňať z 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 9

9) Hodnotenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
často vyžaduje značne špecifické odborné 
poznatky, ktoré sú nad rámec tradičnej 
farmaceutickej oblasti a vzťahujú sa na 
medzné oblasti týkajúce sa iných odvetví, 
ako napr. biotechnológia alebo 
zdravotnícke pomôcky. Z tohto dôvodu je 
potrebné vytvoriť v rámci agentúry Výbor 
pre pokrokové liečebné postupy, s ktorým 
by sa mohol Výbor pre humánne lieky 
agentúry poradiť pri hodnotení údajov 
týkajúcich sa liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
predtým, ako vydá konečné vedecké 

9) Hodnotenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
často vyžaduje značne špecifické odborné 
poznatky, ktoré sú nad rámec tradičnej 
farmaceutickej oblasti a vzťahujú sa na 
medzné oblasti týkajúce sa iných odvetví, 
ako napr. biotechnológia alebo 
zdravotnícke pomôcky. Z tohto dôvodu je 
potrebné vytvoriť v rámci agentúry Výbor 
pre pokrokové liečebné postupy, ktorý by 
mal byť zodpovedný za prípravu návrhu 
stanoviska týkajúceho sa kvality, 
bezpečnosti a účinnosti každého lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch slúžiaceho na 
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stanovisko. Okrem toho Výbor pre 
pokrokové liečebné postupy môže
konzultovať hodnotenie akéhokoľvek 
iného lieku, ktorý vyžaduje osobitné 
odborné poznatky patriace do oblasti jeho 
právomoci.

konečné schválenie Výborom pre humánne 
lieky agentúry.  Okrem toho by sa s 
Výborom pre pokrokové liečebné postupy 
malo konzultovať hodnotenie akéhokoľvek 
iného lieku, ktorý vyžaduje osobitné 
odborné poznatky patriace do oblasti jeho 
právomoci.

(AM 7 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Z dôvodu osobitnej a jedinečnej povahy liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch sa v rámci agentúry EMEA  zriaďuje Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy, ktorý pozostáva z odborníkov so špecifickými kvalifikáciami alebo skúsenosťami z 
tejto vysoko inovatívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.  Za prípravu stanoviska týkajúceho 
sa kvality, bezpečnosti a účinnosti výrobku slúžiaceho na konečné schválenie Výborom pre 
humánne lieky by mal byť preto zodpovedný nový štruktúrny prvok.  S výborom by sa malo 
konzultovať aj hodnotenie iných výrobkov, ktoré sú v jeho kompetencii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 9A (nové)

9 a) Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy by mal Výboru pre humánne lieky 
poskytovať poradenstvo o tom, či výrobok 
je liekom vymedzeným ako liek určený na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

(AM 8 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mal z dôvodu svojej osobitnej kvalifikovanosti  
pomáhať Výboru pre humánne lieky pri klasifikácii a určovaní toho, či výrobok je alebo nie je 
liekom určeným na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 10

10) Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
by mal zhromažďovať najlepšie dostupné 
odborné poznatky Spoločenstva o liekoch 
určených na použitie pri pokrokových 

10) Výbor pre pokrokové liečebné postupy 
by mal zhromažďovať najlepšie dostupné 
odborné poznatky Spoločenstva o liekoch 
určených na použitie pri pokrokových 



PR\636826SK.doc PE 380.740v01-008/34 PR\636826SK.doc

SK

liečebných postupoch. Zloženie Výboru 
pre pokrokové liečebné postupy by malo 
zabezpečovať, že sa vhodným spôsobom 
pokryjú vedecké oblasti týkajúce sa 
pokrokových liečebných postupov, vrátane 
génovej terapie, bunkovej terapie, 
tkanivového inžinierstva, zdravotníckych 
pomôcok, dohľadu nad liekmi a etiky.
Združenia pacientov a lekári s vedeckými 
poznatkami o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch by 
mali mať tiež zastúpenie.

liečebných postupoch. Zloženie Výboru 
pre pokrokové liečebné postupy by malo 
zabezpečovať, že sa vhodným spôsobom 
pokryjú vedecké oblasti týkajúce sa 
pokrokových liečebných postupov vrátane 
génovej terapie, bunkovej terapie, 
tkanivového inžinierstva, zdravotníckych 
pomôcok, dohľadu nad liekmi a etiky. 
Združenia pacientov a lekári s vedeckými 
poznatkami o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch by 
mali mať tiež zastúpenie. 

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

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Aby boli zahrnuté všetky liečebné oblasti, na ktoré sa môžu vzťahovať pokrokové liečebné 
postupy, mali by byť vo Výbore pre pokrokové liečebné postupy zastúpení všeobecnejší 
lekárski odborníci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 15

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

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

prax týkajúcu sa skúmaných liekov 
humánnej medicíny, ako aj požiadavky na 
povolenie výroby alebo dovozu takýchto 
liekov. Týmito pravidlami by sa mal 
zabezpečiť primeraný časový interval medzi 
jednotlivými klinickými testami (vrátane 
multicentrálnych klinických testov) a 
koordinovaným dohľadom a informačnou 
výmenou.

(AM 59 of AM FdR 620607EN)

Odôvodnenie

Tento PDN by mal zabezpečiť, aby sa klinické testy vykonávali čo najbezpečnejším spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 16

16) Výroba liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch by 
mala byť v súlade so zásadami správnej 
výrobnej praxe, ako je ustanovené v 
smernici Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 
2003, ktorou sa ustanovujú zásady a 
metodické pokyny správnej výrobnej praxe 
týkajúcej sa liekov na humánne použitie a 
skúšaných liekov na humánne použitie.
Okrem toho by sa mali vypracovať 
usmernenia týkajúce sa liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch tak, aby sa riadne zohľadnil 
osobitý charakter ich výrobného procesu.

(16) Výroba liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch by 
mala byť v súlade so zásadami správnej 
výrobnej praxe, ako je ustanovené v 
smernici Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 
2003, ktorou sa ustanovujú zásady a 
metodické pokyny správnej výrobnej praxe 
týkajúcej sa liekov na humánne použitie a 
skúšaných liekov na humánne použitie , a 
ktoré sa podľa potreby prispôsobujú 
osobitnej povahe výrobkov. Okrem toho 
by sa mali vypracovať usmernenia týkajúce 
sa liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch tak, 
aby sa riadne zohľadnil osobitý charakter 
ich výrobného procesu.

(AM 11 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch majú osobitné vlastnosti, 
ktorými sa značne odlišujú od tradičných liekov. To vedie k významným rozdielom v ich 
výrobnom procese (napr. v článku 11 ods. 4 smernice o správnej výrobnej praxi sa požaduje, 
aby sa šarže vzoriek uchovávali 1 rok po expirácii. Pre určité skupiny liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch je však ťažké určiť dátum expirácie.).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 17

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

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

(AM 12 of PR FdR 617323EN modified)

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 18

18) Mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá, 
ktorými sa požiadavky v smernici 
2001/83/ES, pokiaľ ide o súhrn 

(18) Pacienti majú právo poznať pôvod 
akýchkoľvek tkanív a buniek, ktoré sa 
používajú pri príprave liekov určených na 
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charakteristických vlastností lieku, 
označenie a príbalový leták, prispôsobia 
technickým osobitostiam liekov určených 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

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

(AM 13 of PR FdR 617323EN modified)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 19A (nové)

19a) Na vykonávanie tohto nariadenia je 
potrebné ustanoviť usmernenia, ktoré   
vypracuje buď agentúra alebo Komisia. V 
oboch prípadoch by sa mali viesť otvorené 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami, najmä s priemyselným 
odvetvím, s cieľom umožniť spoločné 
využívanie obmedzených odborných 
znalostí v tejto oblasti a zabezpečiť 
proporcionalitu.      

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní usmernení potrebných na vykonávanie tohto nariadenia by sa mala ustanoviť 
zásada otvorených konzultácií so všetkými zúčastnenými stranami, najmä s priemyselným 
odvetvím, s cieľom umožniť spoločné využívanie obmedzených odborných znalostí v tejto 
oblasti a zabezpečiť proporcionalitu.      

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 27

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

27) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia treba schváliť v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu. Na 
prijímanie zmien a doplnení príloh II a IV 
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k tomuto nariadeniu a prílohy I k 
smernici 2001/83/ES sa bude vzťahovať 
regulačný postup s kontrolou stanovený v 
článku 5a tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO B) ÚVODNÁ ČASŤ

b) výrobok pripravený metódou 
tkanivového inžinierstva znamená 
výrobok, ktorý:

b) výrobok pripravený metódou 
tkanivového inžinierstva znamená liek, 
ktorý:

Justification

Zmenou slova výrobok na liek sa objasňuje, že na výrobky, ktoré nespadajú do definície lieku, 
sa toto nariadenie nemôže vzťahovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO B) PODODSEK 2A (nový)

Výrobky pripravené metódou tkanivového 
inžinierstva, ktoré obsahujú alebo sú 
vyrobené výlučne z neživotaschopných 
ľudských alebo živočíšnych tkanív a/alebo 
buniek a ktoré nepôsobia hlavne 
farmakologickým, imunologickým alebo 
metabolickým účinkom, sú z tejto definície 
vylúčené.

(AM 62 of AM FdR 620607EN)

Odôvodnenie

Smernice o zdravotníckych pomôckach poskytujú regulačný rámec, ktorý sa vhodne upravuje 
na kontrolu pomôcok, ktoré obsahujú alebo sú vyrobené z výrobkov pripravených metódou 
tkanivového inžinierstva. Ak sa na výrobok pripravený metódou tkanivového inžinierstva 
vzťahuje definícia zdravotníckej pomôcky uvedená v článku 1 smernice o zdravotníckych 
pomôckach (a preto jeho spôsob pôsobenia nie je primárne farmakologický, imunologický 
alebo metabolický), mal by podliehať smerniciam o zdravotníckych pomôckach, i keď môžu 
byť potrebné ďalšie špecifické požiadavky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PÍSMENO D) ZARÁŽKA 2

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

— jeho bunková alebo tkanivová časť musí 
pôsobiť v ľudskom organizme účinkom, 
ktorý možno považovať za primárny
vzhľadom na účinok, aký majú uvedené 
pomôcky.

(AM 17 of PR FdR 617323EN modified)

Odôvodnenie

Kombinovaný výrobok by sa mal vždy považovať za liek určený na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, ak obsahuje bunky alebo tkanivá, ktoré na ľudské telo pôsobia 
spôsobom, ktorý sa považuje za primárny vzhľadom na pôsobenie prístrojovej časti výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 1A (nový)

Ak výrobok obsahuje životaschopné 
bunky alebo tkanivá, farmakologické, 
imunologické alebo metabolické 
pôsobenie týchto buniek alebo tkanív sa  
považuje za primárny spôsob pôsobenia 
výrobku.    

Odôvodnenie

Týmto novým ustanovením sa objasňuje pravidlo týkajúce sa výrobkov, ktoré obsahujú 
životaschopné bunky alebo tkanivá, pričom sa v zásade zachováva kritérium „primárneho 
spôsobu pôsobenia“ na medznú klasifikáciu. Z hľadiska bezpečnosti pacientov a vysokej 
úrovne hodnotenia kombinovaného výrobku by najdôležitejším kritériom mala byť 
životaschopnosť bunkovej alebo tkanivovej časti takéhoto výrobku.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 4 ODSEKY 2 A 3

2. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 26 ods. 2 zmení a doplní smernicu 
2005/28/ES tak, aby zohľadňovala 
osobitné vlastnosti liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

2. Komisia po konzultácii s agentúrou a
v súlade s postupom uvedeným v článku 26 
ods. 2 zmení a doplní  smernicu 
2005/28/ES tak, aby zohľadňovala 
osobitné vlastnosti liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch. 
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3. Komisia vypracuje podrobné usmernenia 
pre správnu klinickú prax vzťahujúce sa na 
lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch.

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

Odôvodnenie

Nariadenie by malo jasne stanoviť, že Komisia musí prostredníctvom Výboru pre pokrokové 
liečebné postupy plne zapojiť EMEA vždy, keď je potrebné zmeniť a doplniť požiadavky 
týkajúce sa správnej klinikcej praxe alebo keď je potrebné vypracovať usmernenia pre lieky 
určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 5 ODSEK -1 (nový)

Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 26 ods. 2 zmení a doplní  
smernicu 2003/94/ES tak, aby 
zohľadňovala osobitné vlastnosti liekov 
určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch a najmä výrobkov 
pripravených metódou tkanivového 
inžinierstva.

(AM 23 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch majú osobitné vlastnosti, 
ktorými sa značne odlišujú od tradičných liekov. To vedie k významným rozdielom v ich 
výrobnom procese (napr. v článku 11 ods. 4 smernice o správnej výrobnej praxi sa požaduje, 
aby sa šarže vzoriek uchovávali 1 rok po expirácii. Pre určité skupiny liekov určených na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch je však ťažké určiť dátum expirácie.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 5

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

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

Na zachovanie dôslednosti by sa znenie malo zladiť s rovnakým ustanovením v článku 4 ods. 
3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 7

Osobitné požiadavky pre výrobky 
pripravené metódou tkanivového 
inžinierstva

Osobitné požiadavky pre lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch obsahujúce pomôcky  

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

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

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tohto článku treba objasniť a zmeniť a doplniť  tak, aby zahŕňal všetky 
výrobky, pre ktoré sú nevyhnutné osobitné požiadavky. Obmedzením požiadaviek na výrobky 
pripravené metódou tkanivového inžinierstva by sa vyňali lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, ktoré takisto majú osobitné fyzikálne vlastnosti, ktoré 
môžu ovplyvniť účinnosť výrobku. Rozšírenie týchto požiadaviek na všetky lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch by podnikom prinieslo nadbytočnú prácu;  
všetky lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch nemajú osobitné 
fyzikálne vlastnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich účinnosť.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 8

Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 26 ods. 2 tohto nariadenia, zmení 
a doplní prílohu I k smernici 2001/83/ES, 
aby sa ustanovili technické požiadavky 
vzťahujúce sa na výrobky pripravené 

Komisia po konzultácii s agentúrou a 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2a tohto nariadenia zmení a doplní 
prílohu I k smernici 2001/83/ES, aby sa 
ustanovili technické požiadavky 
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metódou tkanivového inžinierstva, najmä 
požiadavky uvedené v článku 7, s cieľom 
zohľadniť vedecký a technický vývoj.

vzťahujúce sa na výrobky pripravené 
metódou tkanivového inžinierstva, najmä 
požiadavky uvedené v článku 7, s cieľom 
zohľadniť vedecký a technický vývoj.

Odôvodnenie

V nariadení by sa malo jasne stanoviť, že Komisia musí prostredníctvom Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy plne zapojiť EMEA vždy, keď je potrebné zmeniť a doplniť 
technické požiadavky uvedené v prílohe I k smernici 2001/83/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 9 ODSEK 2

2. Spravodajca alebo spoluspravodajca, 
ktorého menuje Výbor pre humánne lieky 
podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 
726/2004, je členom Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy. Tento člen 
koná aj ako spravodajca alebo 
spoluspravodajca pre Výbor pre pokrokové 
liečebné postupy.

2. Spravodajca alebo spoluspravodajca, 
ktorého vymenuje Výbor pre humánne 
lieky podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 
726/2004, je členom Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy navrhnutým 
Výborom pre pokrokové liečebné postupy 
a má osobitné skúsenosti súvisiace s 
výrobkom. Tento člen koná aj ako 
spravodajca alebo spoluspravodajca pre 
Výbor pre pokrokové liečebné postupy.

(AM 24 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Aby sa zaručila čo najvyššia úroveň odbornosti, spravodajca a spoluspravodajca, ktorých 
vymenuje Výbor pre humánne lieky, by mali byť navrhnutí Výborom pre pokrokové liečebné 
postupy  a mali by mať príslušnú odbornosť v oblasti súvisiacej s daným výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 9 ODSEK 2A (nový)

2a. Pri príprave návrhu stanoviska na 
konečné schválenie Výborom pre 
humánne lieky sa Výbor pre pokrokové 
liečebné postupy usiluje dosiahnuť 
vedecký konsenzus. Ak sa konsenzus nedá 
dosiahnuť, Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy prijme stanovisko väčšiny svojich 
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členov.  Návrh stanoviska obsahuje 
zmienku o rozdielnosti názorov a 
dôvodoch, z ktorých vychádza.

(AM 38 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Aby sa zaručila transparentnosť postupu prípravy návrhu stanoviska, musí sa definovať jasný 
rozhodovací postup vo Výbore pre pokrokové liečebné postupy. Preto navrhujeme, aby 
členovia dospeli k vedeckému konsenzu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 9 ODSEK 2B (nový)

2b. Spravodajca a spoluspravodajca majú 
právo priamo vypočuť žiadateľa. Žiadateľ 
sám tiež môže požiadať o vypočutie.  
Spravodajca a spoluspravodajca písomne 
informujú bez prieťahov príslušné výbory o 
podrobnostiach svojho kontaktu so 
žiadateľom.

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

Odôvodnenie

Cieľom PDN je dosiahnuť transparentnejší postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 9 ODSEK 3

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

3. Návrh stanoviska, ktoré poskytne Výbor 
pre pokrokové liečebné postupy podľa 
odseku 1, sa včas odošle predsedovi 
Výboru pre humánne lieky tak, aby sa 
mohol dodržať termín ustanovený v článku 
6 ods. 3 alebo článku 9 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 726/2004.

(AM 25 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Z dôvodu osobitnej a jedinečnej povahy liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch sa v rámci agentúry EMEA  zriaďuje Výbor pre pokrokové liečebné 
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postupy, ktorý pozostáva z odborníkov so špecifickými kvalifikáciami alebo skúsenosťami z 
tejto vysoko inovatívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.  Za prípravu stanoviska týkajúceho 
sa kvality, bezpečnosti a účinnosti výrobkov slúžiaceho na konečné schválenie Výborom pre 
humánne lieky by mal byť preto zodpovedný nový štruktúrny prvok.  Návrh stanoviska by sa 
mal poskytovať s ohľadom na čas tak, aby sa dala dodržať aj lehota, ktorú stanovuje článok 9 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 726/2004. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 9 ODSEK 4

4. Ak vedecké stanovisko týkajúce sa lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch vypracované 
Výborom pre humánne lieky podľa článku 
5, ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 726/2004 
nie je v súlade s odporúčaním Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy, Výbor pre 
humánne lieky pripojí k tomuto stanovisku 
podrobné vysvetlenie s vedeckým 
odôvodnením rozdielov.

4. Ak vedecké stanovisko týkajúce sa lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch vypracované 
Výborom pre humánne lieky podľa článku 
5, ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 726/2004 
nie je v súlade s návrhom stanoviska 
Výboru pre pokrokové liečebné postupy, 
Výbor pre humánne lieky pripojí k tomuto 
stanovisku podrobné vysvetlenie s 
vedeckým odôvodnením rozdielov.

(AM 26 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 10 ODSEK 1

1. Ak ide o kombinový liek na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, 
agentúra posudzuje celý výrobok vrátane 
akejkoľvek zdravotníckej pomôcky alebo 
akejkoľvek aktívnej implantovateľnej 
zdravotníckej pomôcky zabudovaných v 
lieku.

1. Ak ide o kombinový liek na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch, 
agentúra nakoniec posudzuje celý výrobok 
vrátane akejkoľvek zdravotníckej pomôcky 
alebo akejkoľvek aktívnej 
implantovateľnej zdravotníckej pomôcky 
zabudovaných v lieku. 

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

Odôvodnenie

V súlade s odsekom 2 sa zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovateľná zdravotnícka 
pomôcka zabudovaná v kombinovanom lieku na použitie pri pokrokových liečebných 
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postupoch musí hodnotiť notifikovaným orgánom, čím sa využijú jeho rozsiahle skúsenosti v 
tejto oblasti. Konečné hodnotenie by mala vykonať agentúra, ktorá by do svojho záverečného 
stanoviska mala zahrnúť aj hodnotenie notifikovaného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 10 ODSEK 2 PODODSEK 1

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 15 ODSEK 1

1. Okrem požiadaviek dohľadu nad liekmi 
stanovenými v článkoch 21 až 29 nariadenia 
(ES) č. 726/2004, žiadateľ uvedie v žiadosti 
o udelenie povolenia na uvedenie na trh 
predpokladané opatrenia na zabezpečenie 
sledovania účinnosti liekov určených 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch.

1. Okrem požiadaviek dohľadu nad liekmi 
stanovených v článkoch 21 až 29 nariadenia 
(ES) č. 726/2004, žiadateľ uvedie v žiadosti 
o udelenie povolenia na uvedenie na trh 
predpokladané opatrenia na zabezpečenie 
sledovania účinnosti a nežiaducich účinkov 
liekov určených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch.
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(AM 76 of AM FdR 620607EN)

Odôvodnenie

Tento PDN by zaručil lepšiu zlučiteľnosť s existujúcimi farmaceutickými právnymi predpismi 
a vysokú úroveň farmaceutického dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 15 ODSEK 2

2. Ak sa vyskytne konkrétny dôvod na 
obavu, Komisia môže na radu agentúry 
požadovať ako súčasť povolenia na 
uvedenie výrobku na trh, aby sa vytvoril 
systém na riadenie rizík určený na 
identifikáciu, prevenciu alebo 
minimalizovanie rizík, ktoré sa vzťahujú na 
lieky určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch, vrátane hodnotenia 
účinnosti tohto systému, alebo aby držiteľ 
povolenia na uvedenie výrobku na trh 
vykonal špecifické štúdie po udelení 
povolenia a predložil ich agentúre na 
kontrolu.

2. Ak sa vyskytne konkrétny dôvod na 
obavu, Komisia na radu agentúry požaduje
ako súčasť povolenia na uvedenie výrobku 
na trh, aby sa vytvoril systém na riadenie 
rizík určený na identifikáciu, popis,
prevenciu alebo minimalizovanie rizík, 
ktoré sa vzťahujú na lieky určené na 
použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch vrátane hodnotenia účinnosti 
tohto systému, alebo aby držiteľ povolenia 
na uvedenie výrobku na trh vykonal 
špecifické štúdie po udelení povolenia a 
predložil ich agentúre na kontrolu.

(Partly AM 29 of PR FdR 617323EN)

Odôvodnenie

Komisia by mala mať povinnosť vyžadovať, aby sa uskutočnili potrebné opatrenia v 
prípadoch, keď existuje dôvod na znepokojenie, a tak sa zaručila účinnosť systému riadenia 
rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 16 ODSEK 1

1. Držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh pre liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
zriadi a vedie systém zabezpečujúci, aby sa 
každý výrobok a jeho vstupné materiály a 
suroviny vrátane všetkých látok, ktoré 
prichádzajú do styku s tkanivami alebo 
bunkami, ktoré môže obsahovať, dali 
sledovať od zdroja cez výrobu, balenie, 

1. Držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh pre liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
zriadi a vedie systém zabezpečujúci, aby sa 
každý výrobok a jeho vstupné materiály a 
suroviny vrátane všetkých látok, ktoré 
prichádzajú do styku s tkanivami alebo 
bunkami, ktoré môže obsahovať, dali 
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dopravu a dodávku do nemocnice, 
inštitúcie alebo súkromnú praxe, kde sa 
výrobok používa.

sledovať od zdroja cez výrobu, balenie, 
uskladňovanie, dopravu a dodávku do 
nemocnice, inštitúcie alebo súkromnú 
praxe, kde sa výrobok používa.

Odôvodnenie

Takisto by sa mala zaručiť sledovateľnosť počas jednotlivých fáz skladovania. Doplnením 
znenia slovom uskladňovanie sa vytvára koherentný systém sledovateľnosti výrobku, pričom 
je v súlade so mernicou 2004/23/ES.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 16 ODSEK 4

4. Držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh uchováva údaje uvedené v prvom 
odseku minimálne 30 rokov po uvedení 
výrobku na trh, alebo dlhšie, ak to nariadi 
Komisia ako podmienku povolenia na 
uvedenie výrobku na trh.

4. Držiteľ povolenia na uvedenie výrobku 
na trh uchováva údaje uvedené v odseku 1
minimálne 30 rokov po dátume expirácie 
výrobku, alebo dlhšie, ak to nariadi 
Komisia ako podmienku povolenia na 
uvedenie výrobku na trh.

Odôvodnenie

Navrhované znenie je jednoznačné, zatiaľ čo „uvedenie výrobku na trh“ môže spôsobiť 
ťažkosti pri jeho výklade.  Navrhovaná formulácia je pragmatickým riešením, ktoré držiteľovi 
povolenia na uvedenie výrobku na trh umožňuje presne vedieť, odkedy je potrebné uchovávať 
údaje týkajúce sa sledovateľnosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 17 ODSEK 2

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

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa uplatňuje 90 % zľava pre 
malé a stredné podniky a 65 % pre 
ostatných žiadateľov na poplatok splatný 
agentúre za každú informáciu uvedenú v 
odseku 1 a v článku 57 písm. 1), n) 
nariadenia (ES) č. 726/2004 vzhľadom na 
lieky určené pre pokrokové liečebné 
postupy.
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(AM 32 of PR FdR 617323EN modified)

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je podnietiť a podporiť malé a stredné podniky  pri vývoji liekov určených 
pre pokrokové liečebné postupy. Je preto potrebné zaviesť osobitné zľavy pre malé a stredné 
podniky v oblasti vedeckého poradenstva. 10 % základného poplatku, ktorý by malé a stredné 
podniky mali znášať samy, je symbolická suma, ktorá má zabrániť zneužívaniu grátis systému. 
Aby sa podporili žiadatelia, ktorí nespĺňajú kritériá pre malé a stredné podniky a zabezpečila 
sa konkurencieschopnosť celého odvetvia, malo by sa uplatniť zníženie o 65 % bez ohľadu na 
veľkosť podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 18 ODSEK 1

1. Každý žiadateľ, ktorý vyvíja výrobok 
založený na bunkách alebo tkanivách, 
môže požiadať agentúru o jej vedecké 
odporúčanie s cieľom určiť, či sa na 
uvedený výrobok vzťahuje na základe 
vedeckých dôvodov definícia lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch. Agentúra poskytne 
toto odporúčanie po konzultácii s 
Komisiou.

1. Každý žiadateľ, ktorý vyvíja výrobok 
založený na génoch, bunkách alebo 
tkanivách, môže požiadať agentúru o jej 
vedecké odporúčanie s cieľom určiť, či sa 
na uvedený výrobok vzťahuje na základe 
vedeckých dôvodov definícia lieku 
určeného na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch. Agentúra poskytne 
toto odporúčanie po konzultácii 
s Komisiou do 60 dní po prijatí žiadosti.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že postup predpokladaný v tomto článku môže platiť pre všetky typy 
liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch vrátane výrobkov na 
genetickom základe.  Tento PDN rovnako predpokladá, že žiadateľ dostane vyrozumenie 
o klasifikácii príslušného výrobku v danom termíne, čo pomôže plánovaniu obchodu 
a ďalšiemu vývoju výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 21 ODSEK 1 PÍSMENO C)

c) štyria členovia vymenovaní Komisiou 
na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu, dvaja z nich zastupujú lekárov a
dvaja z nich zastupujú združenia 
pacientov.

c) dvaja členovia a dvaja náhradníci
vymenovaní Komisiou na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom
zastupujú lekárov;
ca) dvaja členovia a dvaja náhradníci 
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vymenovaní Komisiou na základe verejnej 
výzvy na vyjadrenie záujmu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom 
zastupujú združenia pacientov.

(PDN 34 z PR FdR 617323 SK pozmenený)

Odôvodnenie

Aby boli zahrnuté všetky liečebné oblasti, s ktorými môžu súvisieť pokrokové liečebné 
postupy, mali by byť vo Výbore pre pokrokové liečebné postupy zastúpení všeobecnejší 
lekárski odborníci, t.j. lekári s klinickou praxou. Okrem toho zavedením postavenia 
náhradníkov by sme chceli zabezpečiť trvalé zastúpenie zúčastnených skupín. Členovia a ich 
náhradníci by mali byť ustanovení po konzultácii s Európskym parlamentom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 21 ODSEK 2

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

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

Aspoň jeden člen a jeden náhradník 
Výboru pre pokrokové liečebné postupy 
má vedeckú odbornosť v oblasti 
zdravotníckych pomôcok. 

(prvá časť PDN 35 PR FdR 617323SK)

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 22

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 23 PÍSMENO A)

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

a) formulovať návrh stanoviska o kvalite, 
bezpečnosti a účinnosti lieku určeného 
na použitie pri pokrokových liečebných 
postupoch, ktorý slúži na konečné 
schválenie vo Výbore pre humánne lieky, 
a poskytovať mu všetky informácie 
získané pri vývoji takéhoto výrobku; 
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(PDN 36 z PR FdR 617323 SK )

Odôvodnenie

Pretože lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch majú veľmi špecifickú 
a jedinečnú povahu, v rámci agentúry EMEA sa zriaďuje Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy, ktorý tvoria odborníci so špecifickou kvalifikáciou alebo skúsenosťami z tejto vysoko 
inovatívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.  Za prípravu stanoviska týkajúceho sa kvality, 
bezpečnosti a účinnosti výrobkov, ktoré slúži na konečné schválenie Výborom pre humánne 
lieky, by mal byť preto zodpovedný nový štruktúrny prvok.  S výborom by sa malo konzultovať 
aj hodnotenie iných výrobkov, ktoré sú v jeho kompetencii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 23 PÍSMENO AA) (nové)

aa) poskytovať poradenstvo podľa článku 
18 o tom, či výrobok je liekom, ktorý je 
vymedzený ako liek určený na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch;

(PDN 37 z PR FdR 617323 SK pozmenený)

Odôvodnenie

Keďže Výbor pre pokrokové liečebné postupy má špecifickú kvalifikovanosť, mal by mať 
hlavnú úlohu pri klasifikácii a určovaní toho, či výrobok je alebo nie je liekom určeným na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 23 PÍSMENO EA) (nové)

ea) prispievať k vedeckému poradenstvu, 
ktoré sa uvádza v článku 17 tohto 
nariadenia a v článku 57 ods. 1 písm. n) 
nariadenia (ES) č. 726/2004;

Odôvodnenie

Výbor pre pokrokové liečebné postupy by mali tvoriť najlepší odborníci z členských štátov.
Ich odbornosť by sa mala využívať pri každom poradenstve v súvislosti s liekom určeným na 
použitie pri pokrokových liečebných postupoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 24

Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 26 ods. 2 zmeniť a 
doplniť prílohy I až IV, aby sa prispôsobili 
vedeckému a technickému pokroku.

Komisia môže po konzultácii s agentúrou 
a v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2a zmeniť a doplniť prílohy II až 
IV, aby sa prispôsobili vedeckému a 
technickému pokroku.

(PDN 39 z PR FdR 617323 SK pozmenený)

Odôvodnenie

Príloha I obsahuje základnú a zásadnú definíciu. Myslíme si preto, že by nemala podliehať 
žiadnym zmenám v postupoch vo výboroch.  Ak by boli potrebné zmeny v dôsledku vedeckého 
pokroku, mali by sa prijať spolurozhodovacím postupom s plným zapojením Európskeho 
parlamentu. Nariadenie by malo jasne stanoviť, že Komisia musí prostredníctvom Výboru pre 
pokrokové liečebné postupy plne zapojiť EMEA vždy, keď je potrebné prispôsobiť prílohy 
technickému pokroku. Zmeny a doplnenia príloh II až IV by mali byť zaradené do nového 
regulačného postupu s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 25 NÁZOV

Podávanie správ Podávanie správ a revízia

(PDN 97 z AM FdR 620607 SK )

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 25 ODSEK 1A (nový)

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

(PDN 98 z AM FdR 620607 SK )

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 26 ODSEK 2A (nový)

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na 
ustanovenia jeho článku 8.

Odôvodnenie

PDN je v súlade s novými ustanoveniami postupu vo výboroch (regulačný postup 
s kontrolou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 27 BOD -1 (nový)

Článok 13 odsek 1 (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

-1) Prvá veta v prvom odseku článku 13 sa 
nahrádza takto: 
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
odseky 4 a 5 smernice 2001/83/ES, je 
povolenie na uvedenie na trh, ktoré sa udelí 
v súlade s týmto nariadením, platné v celom 
Spoločenstve.“

(PDN 40 z PR FdR 617323 SK )

Odôvodnenie

Toto je PDN, ktorý je dôsledkom PDN k článku 28 ods. 2, aby bol zabezpečený právny súlad. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 27 BOD 2A (nový)

Príloha bod 3 pododsek 2 (Nariadenie (ES) č. 726/2004)

2a) V prílohe sa druhý pododsek bodu 3 
nahrádza takto:
„Po 20. máji 2008 môže Komisia po porade 
s agentúrou predložiť akýkoľvek vhodný 
návrh na zmenu tohto bodu, ku ktorému 
prijme Európsky parlament a Rada 
rozhodnutie v súlade so zmluvou.“ 

(PDN 103 z AM FdR 620607 SK )

Odôvodnenie

V tejto časti nariadenia 726/2004 sa stanovuje, kedy je potrebné povolenie Spoločenstva. 
Podľa súčasného návrhu by sa mohlo stať, že na niektoré lieky určené na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch nebude potrebné povolenie Spoločenstva buď preto, že 
nezahŕňajú jeden z postupov uvedených v bode 1 prílohy nariadenia 726/2004, alebo preto, že 
sa nepoužívajú na liečenie nijakej z chorôb uvedených v bode 3 tejto prílohy. V súčasnosti 
môže Rada dopĺňať zoznam chorôb v bode 3 na návrh Komisie, bez konzultácie s Európskym 
parlamentom. Rozhodnutia, ktoré vymedzujú rozsah pôsobnosti právnych predpisov, sa musia 
prijímať spolurozhodovacím postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 28 BOD -1 (nový)

Článok 1 bod 4a (nový) (Smernica 2001/83/ES)

(-1) V článku 1 sa dopĺňa tento bod (4a):
„4a. Výrobok tkanivového inžinierstva:
výrobok ako je vymedzený v článku 2 
nariadenia (ES) č.  **/** o liekoch 
učených na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch.“
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(PDN 41 z PR FdR 617323 SK )

Odôvodnenie

Na dosiahnutie právneho súladu a jasnosti je potrebné uviesť odkaz na vymedzenie pojmu 
výrobok tkanivového inžinierstva v smernici 2001/83/ES o liekoch, ktorá už obsahuje 
vymedzenia pojmov: liek určený na použitie pri génovej terapii a liek určený na použitie pri 
terapii somatických buniek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 28 BOD 1

Článok 3 bod 7 (Smernica 2001/83/ES)

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

7. Každý liek určený na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch, 
ako je definované v nariadení (ES) č. 
[…/Európskeho parlamentu a Rady 
(Nariadenie o liekoch určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch)*], 
ktorý sa kompletne pripraví a aj použije v 
nemocnici jednorazovo na základe 
osobitného, neštandardizovaného a 
nepatentovaného postupu, ktorý vyhovuje 
osobitne vystavenému lekárskemu 
predpisu pre jednotlivého pacienta 
s výhradnou odbornou zodpovednosťou 
lekára, alebo na klinický výskum.
Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na lieky 
určené na použitie pri pokrokových 
liečebných postupoch 

(PDN 42 z PR FdR 617323 SK, koniec 1. časti pozmenený) 

Odôvodnenie

Odôvodnenie týkajúce sa nemocníc pozri PDN pri ODÔVODNENÍ č.5. 
Výnimky uvedené v smernici 2001/83/ES (článok 3 odseky 1 a 2 ) umožňujú lekárňam 
pripravovať lieky podľa lekárskeho predpisu bez toho, aby podliehali právnym predpisom pre 
lieky.  Táto výnimka rovnako umožní nemocničným lekárňam pripravovať výrobky 
tkanivového inžinierstva rutinne štandardnými metódami.  Tento PDN je dôležitý preto, aby 
zabezpečil, že len jednorazovo pripravené výrobky budú vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 28A (nový)

Článok 28a
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Výroba pre klinické pokusy
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES určí 
špecifické výrobné požiadavky týkajúce sa 
skúmaných liekov, ktoré sa majú uplatniť 
pri výrobe liekov určených na použitie pri 
pokrokových liečebných postupoch pri 
klinických pokusoch uskutočnených v tej 
istej nemocnici, v ktorej sa lieky vyrobia.

(PDN 111 z AM FdR 620607 SK )

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 29 ODSEK 1

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

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

(PDN 44 z PR FdR 617323 SK )

Odôvodnenie

Dnes spoločnosti vyrábajú a uvádzajú na trh výrobky tkanivového inžinierstva na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátnych systémov udeľovania povolenia.  Aby 
spoločnosť získala centralizované povolenie na uvedenie na trh (napr. spolu s EMEA navrhla 
nové testy, vykonala ich, pripravila dokumentáciu a predložila ju na posúdenie EMEA), je 
navrhnutý časový rámec 2 rokov príliš krátky.  Ak vezmeme do úvahy čas, ktorý je na tento 
postup potrebný, a aby sa počas prechodného obdobia zabránilo stiahnutiu výrobkov, ktoré 
dovtedy bezpečne liečili pacientov, navrhujeme obdobie 4 rokov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 29 ODSEK 1A (nový)

1a. Výrobky tkanivového inžinierstva, ktoré 
boli legálne na trhu Spoločenstva v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva v deň
nadobudnutia účinnosti, uvedený v druhom 
odseku článku 30, musia byť v súlade s 
týmto nariadením najneskôr 4 roky od 
tohto dátumu.

(PDN 116 z AM FdR 620607 SK pozmenený)

Odôvodnenie

Výrobcovia nebudú mať možnosť navrhnúť vývojové protokoly, kým nebudú zverejnené 
osobitné technické požiadavky vzťahujúce sa na výrobky tkanivového inžinierstva. Pri 
prechodnom období pre tieto výrobky je preto potrebné zohľadniť čas potrebný na 
uverejnenie týchto technických požiadaviek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 29 ODSEK 2

2. Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa agentúre neplatí žiaden 
poplatok za predložené žiadosti 
o povolenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
uvedených v odseku 1.

2. Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 297/95 sa agentúre neplatí žiaden 
poplatok za predložené žiadosti 
o povolenie liekov určených na použitie 
pri pokrokových liečebných postupoch 
uvedených v odsekoch 1 a 1a..

(PDN 46 z PR FdR 617323 SK)

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 29 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 30 ODSEKY 2A A 2B (nové)

Pre výrobky tkanivového inžinierstva platí 
toto nariadenie odo dňa. keď vstúpia do 
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platnosti všetky požiadavky uvedené 
v článkoch 4, 5 a 8. 
Realizačné opatrenia uvedené v článkoch 4, 
5 a 8 sa prijmú čo najskôr a v každom 
prípade nie neskôr než 9 mesiacov od 
vstupu tohto nariadenia do platnosti.

Odôvodnenie

Výrobcovia nebudú mať možnosť navrhnúť vývojové protokoly, kým nebudú zverejnené 
osobitné technické požiadavky a dokončené úpravy smernice o dobrej klinickej praxi 
a smernice o dobrej výrobnej praxi. Navrhujeme preto limit 9 mesiacov, aby Komisia prijala 
potrebné opatrenia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rýchly rozvoj v biológii, biotechnológiách a medicíne a snahy dosiahnuť udržateľný rast 
v oblasti ochrany zdravia v Európskej únii vedú k vývoju nových terapií a vysoko 
inovatívnych liekov.

V tejto súvislosti sú veľmi významnými výrobky, ktoré zahŕňajú génovú terapiu, bunkovú 
terapiu a tkanivové inžinierstvo, a majú veľký potenciál v liečbe takých ochorení, ako sú 
rakovina, choroby alebo zranenia kostí a chrupaviek, náprava genetických porúch, poškodení 
po infarkte srdca a tiež pri náhrade kože v prípade popálenín.

V súčasnosti zostáva právny rámec Spoločenstva vzťahujúci sa na tieto pokrokové liečebné 
postupy fragmentovaný, právne definované sú len lieky z oblasti génovej terapie a liečby 
somatických buniek. Výrobky tkanivového inžinierstva zostávajú naďalej bez právnej úpravy, 
čo vedie k rozdrobeniu trhu a pacientom neumožňuje ľahký prístup k nevyhnutnej liečbe.

Súčasný návrh zavádza jednotný harmonizovaný regulačný rámec hodnotenia, povoľovania 
a dozoru nad liekmi určenými na použitie pri pokrokových liečebných postupoch:  
požiadavky na povolenie uvedenia na trh a jeho postup, dohľad po udelení povolenia 
a identifikovateľnosť. Navrhované nariadenie je potrebné vidieť v širšej perspektíve 
existujúcich právnych predpisov v tejto oblasti, akými sú smernica 2001/83/ES o liekoch, 
nariadenie (ES) č. 726/2004 o Európskej agentúre pre lieky (EMEA) alebo smernica 
2004/23/ES, ktorou sa ustanovujú normy kvality a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek.

Návrh zavádza centralizovaný európsky postup udeľovania povolenia na uvedenie na trh 
a zriadenie nového Výboru pre pokrokové liečebné postupy v rámci EMEA, ktorý tvoria 
vysoko kvalifikovaní a skúsení odborníci vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s týmito 
výrobkami. Navrhované nariadenie stanovuje aj prísnejšie požiadavky na systém 
monitorovania po udelení povolenia a identifikovateľnosti pacientov a predpokladá osobitné 
technické požiadavky na výrobky tkanivového inžinierstva. Okrem toho sa zavádzajú aj 
osobitné dodatočné stimuly pre žiadateľov, najmä malé a stredné podniky, s cieľom podnietiť 
konkurencieschopnosť v EÚ.

Spravodajca víta tento návrh nariadenia a zavedenia nového koherentného právneho rámca 
pre tieto inovatívne, osobitné a komplexné lieky. Súhlasí s potrebou centralizovaného postupu 
udeľovania povolenia s cieľom uľahčiť prístup na trh a zabezpečiť voľný pohyb liekov 
určených na pokrokové liečebné postupy v Spoločenstve. V záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia v EÚ mal by sa hlavný dôraz klásť na preukázanie kvality, 
bezpečnosti a účinnosti týchto výrobkov. Mala by sa zaručiť najvyššia možná úroveň právnej 
istoty a zároveň umožniť dostatočná pružnosť v technickej oblasti.

Spravodajca by však chcel zdôrazniť význam jasného vymedzenia pojmov, aby sa tým 
zabránilo právnej neistote alebo sivým zónam, najmä pokiaľ ide o vymedzenie pojmu 
kombinovaných liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch a ich 
hodnotenie. Malo by sa veľmi jednoznačne stanoviť, že výrobky vyrobené v nemocnici 
jednorazovo pre jednotlivého pacienta by nemali podliehať centralizovanému postupu 
udeľovania povolenia. Okrem toho by sa nemalo zabudnúť na produkty použité pri výrobe 
liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch v klinických pokusoch 
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a v klinickom výskume.

Spravodajca by chcel tiež zdôrazniť dôležitú úlohu Výboru pre pokrokové liečebné postupy 
v rámci EMEA. Tento vysoko kvalifikovaný orgán by mal zohrávať aktívnu úlohu v postupe 
vedeckého hodnotenia liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch a 
jeho interný rozhodovací proces by mal byť jasne definovaný.

Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch by mohli navyše vzbudiť 
vážne etické obavy, pretože pravdepodobne obsahujú ľudské bunky alebo tkanivá.  Návrh 
Komisie by nemal mať vplyv na vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú alebo 
obmedzujú používanie určitých typov ľudských alebo živočíšnych buniek (akými sú 
embryonálne kmeňové bunky) alebo na predaj, dodávanie alebo používanie výrobkov na báze 
týchto buniek.  Podľa právnej služby Parlamentu súčasný návrh tohto ustanovenia vyvoláva 
vážne obavy, pokiaľ ide o právny základ návrhu.  Spravodajca požiadal o písomné právne 
stanovisko týkajúce sa tohto ustanovenia a ešte stále zvažuje najvhodnejšiu formuláciu 
subsidiarity v článku 28 ods. 2. Zatiaľ nenavrhuje žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k tomuto článku návrhu.

Vývoj v biotechnológiách a v biomedicíne je potrebné viesť tak, aby súčasne rešpektoval 
základné práva. Je potrebné plne dodržiavať také práva, ako je právo na ľudskú dôstojnosť 
a na integritu osobnosti, ktoré sú zakotvené v Dohovore z Ovieda i v Charte základných práv.  
Preto spravodajca vo svojom prvom návrhu zdôrazňuje, že postup udeľovania povolenia by sa 
mal uskutočňovať v súlade so zásadou nekomercializácie ľudského tela alebo jeho častí. 
Okrem toho spravodajca podal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby z pôsobnosti tohto 
nariadenia bolo vylúčené v Európe povoľovať uviesť na trh výrobky, ktoré modifikujú 
identitu ľudského genetického reťazca, a výrobky, ktoré pochádzajú zo živočíšno-humánnych 
hybridov alebo z chimér (umožňuje sa však transplantácia somatických živočíšnych buniek 

alebo tkanív do ľudského tela na liečebné účely, t. j. xenotransplantácia).

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schválil Výbor pre právne veci. Hoci tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schválila väčšina vo Výbore pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, v záverečnom hlasovaní bol zmenený a doplnený návrh správy 
zamietnutý. Spravodajca je však presvedčený, že prístup Výboru pre právne veci je 
najvhodnejší. Napriek tomu je jeho cieľom nájsť v tejto oblasti čo najširšiu zhodu. Vo svojom 
novom návrhu preto nepredkladá ani jeden z týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
a je pripravený hľadať so svojimi kolegami kompromisné riešenie.
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