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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
  večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za napredno zdravljenje 
ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004
(KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0567)1,

– ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0401/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za pravne zadeve in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
(A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 5

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

(5) Ta uredba je lex specialis, saj vsebuje 
dodatne določbe k tistim iz Direktive 
2001/83/ES. Direktiva bi morala urejati 
zdravila za napredno zdravljenje, ki so dana 
na trg v državah članicah in izdelana 
industrijsko ali pripravljena z uporabo 
metode, ki vključuje industrijski postopek, v 
skladu s splošnim obsegom farmacevtske 
zakonodaje Skupnosti, določene v naslovu 
II Direktive 2001/83/ES. Zdravila za 
napredno zdravljenje, ki so v isti bolnišnici v 
celoti pripravljena za posamezen primer v 

  
1 Še neobjavljeno v UL.



PR\636826SL.doc PE 380.740v01-006/31 PR\636826SL.doc

SL

skladu s posebnim, nestandardiziranim in 
nepatentiranim postopkom in uporabljena 
za posameznega bolnika, je treba zaradi 
upoštevanja posameznega recepta izključiti 
iz obsega te uredbe.

(2. del = AM 2 iz FdR 617323SL, drugačna obrazložitev)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 9

(9) Vrednotenje zdravil za napredno 
zdravljenje pogosto zahteva zelo posebno 
strokovno znanje, ki presega okvire 
tradicionalnega farmacevtskega področja in 
zajema mejna področja z drugimi sektorji, 
kot so biotehnologija in medicinski 
pripomočki. Zato je primerno znotraj 
Agencije ustanoviti Odbor za napredno 
zdravljenje, s katerim bi se Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini
posvetoval glede ocene podatkov o 
zdravilih za napredno zdravljenje, preden 
bi izdal končno znanstveno mnenje. Poleg 
tega se je mogoče z Odborom za napredno 
zdravljenje posvetovati za vrednotenje
katerega koli drugega zdravila, ki zahteva 
posebno strokovno znanje v okviru 
njegovih pristojnosti.

(9) Vrednotenje zdravil za napredno 
zdravljenje pogosto zahteva zelo posebno 
strokovno znanje, ki presega okvire 
tradicionalnega farmacevtskega področja in 
zajema mejna področja z drugimi sektorji, 
kot so biotehnologija in medicinski 
pripomočki. Zato je primerno znotraj 
Agencije ustanoviti Odbor za napredno 
zdravljenje, ki bo odgovoren za pripravo 
osnutka mnenja o kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti vsakega zdravila za 
napredno zdravljenje, da ga končno 
odobri Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini. Poleg tega se je treba z 
Odborom za napredno zdravljenje 
posvetovati za ocenjevanje katerega koli 
drugega zdravila, ki zahteva posebno 
strokovno znanje v okviru njegovih 
pristojnosti.

(AM 7 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zaradi zelo posebnih in edinstvenih značilnosti zdravil za napredno zdravljenje se je v okviru 
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Evropske agencije za zdravila (EMEA) ustanovil nov Odbor za napredno zdravljenje, ki ga 
sestavljajo strokovnjaki s posebno usposobljenostjo ali strokovnim znanjem na tem zelo 
inovativnem in hitro razvijajočem področju. Zato mora biti nova struktura odgovorna za 
sestavo osnutka mnenja o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil, da ga končno odobri 
Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP). Poleg tega se je treba z Odborom 
za napredno zdravljenje posvetovati o ocenjevanju katerih koli drugih zdravil v okviru 
njegovih pristojnosti. 

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

(9a) Odbor za napredno zdravljenje mora 
svetovati Odboru za zdravila za humano 
uporabo o tem, ali zdravilo sodi v 
opredelitev zdravila za napredno 
zdravljenje.

(AM 8 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje mora zaradi posebnega strokovnega znanja o zdravilih za 
napredno zdravljenje pomagati Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) 
pri razvrščanju, ali zdravila sodijo med zdravila za napredno zdravljenje ali ne.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 10

(10) Odbor za napredno zdravljenje naj bi 
združeval najboljše razpoložljivo 
strokovno znanje Skupnosti o zdravilih za 
napredno zdravljenje. Sestava Odbora za 
napredno zdravljenje naj bi zagotovila 
primerno pokritost znanstvenih področij, 
pomembnih za napredno zdravljenje, 
vključno z genskim zdravljenjem, celičnim 
zdravljenjem, tkivnim inženirstvom, 
medicinskimi pripomočki, 
farmakovigilanco in etiko. Zastopana 
morajo biti tudi združenja bolnikov in 
kirurgov z znanstvenimi izkušnjami z 
zdravili za napredno zdravljenje.

(10) Odbor za napredno zdravljenje naj bi 
združeval najboljše razpoložljivo 
strokovno znanje Skupnosti o zdravilih za 
napredno zdravljenje. Sestava Odbora za 
napredno zdravljenje naj bi zagotovila 
primerno pokritost znanstvenih področij, 
pomembnih za napredno zdravljenje, 
vključno z genskim zdravljenjem, celičnim 
zdravljenjem, tkivnim inženirstvom, 
medicinskimi pripomočki, 
farmakovigilanco in etiko. Zastopana 
morajo biti tudi združenja bolnikov in 
zdravnikov z znanstvenimi izkušnjami z 
zdravili za napredno zdravljenje. 
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(AM 9 iz PR FdR 617323SL, spremenjeni ustrezni izrazi)

Obrazložitev

Da bi zajeli vsa medicinska področja, na katere se nanaša napredno zdravljenje, mora Odbor 
za napredno zdravljenje imeti splošnejše medicinsko strokovno znanje.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 15

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

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

(AM 59 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da se klinični preskusi izvajajo kar se da varno.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 16

(16) Proizvodnja zdravil za napredno (16) Proizvodnja zdravil za napredno 



PR\636826SL.doc PE 380.740v01-009/31 PR\636826SL.doc

SL

zdravljenje mora biti v skladu z načeli 
dobre proizvodne prakse, kot je določeno v 
Direktivi Komisije 2003/94/ES z dne 8. 
oktobra 2003 o določitvi načel in smernic 
dobre proizvodne prakse v zvezi z zdravili 
za uporabo v humani medicini in zdravili 
za uporabo v humani medicini v 
preskušanju. Poleg tega je treba pripraviti 
posebne smernice za zdravila za napredno 
zdravljenje, da se ustrezno odrazi posebna 
narava njihovega proizvodnega procesa.

zdravljenje mora biti v skladu z načeli 
dobre proizvodne prakse, kot je določeno v 
Direktivi Komisije 2003/94/ES z dne 
8. oktobra 2003 o določitvi načel in 
smernic dobre proizvodne prakse v zvezi z 
zdravili za uporabo v humani medicini in 
zdravili za uporabo v humani medicini v 
preskušanju, in po potrebi prilagojena, da 
izraža posebne lastnosti zdravil.  Poleg 
tega je treba pripraviti posebne smernice za 
zdravila za napredno zdravljenje, da se 
ustrezno odrazi posebna narava njihovega 
proizvodnega procesa.

(AM 11 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zdravila za napredno zdravljenje imajo posebne značilnosti, ki se zelo razlikujejo od 
običajnih zdravil. To vodi k pomembnim razlikam pri proizvodnem procesu (člen 11(4) 
direktive o dobri proizvodni praksi denimo zahteva, da se vzorci serij končnih izdelkov 
hranijo eno leto po datumu poteka veljavnosti. Vendar je za nekatere vrste zdravil za 
napredno zdravljenje težko upoštevati datume poteka veljavnosti).

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 17

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

(17) Zdravila za napredno zdravljenje 
lahko vključujejo medicinske pripomočke 
ali aktivne medicinske pripomočke za 
vsaditev. Navedeni pripomočki morajo 
izpolnjevati bistvene zahteve iz Direktive 
Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in iz 
Direktive Sveta 90/385/EGS z dne 
20. junija 1990 o približevanju zakonodaje 
držav članic o aktivnih medicinskih 
pripomočkih za vsaditev v tem vrstnem 
redu, da se zagotovi ustrezna raven 
kakovosti in varnosti. Agencija mora pri 
oceni kombiniranega zdravila, ki se 
uporablja v skladu s to uredbo, upoštevati 
oceno medicinskih pripomočkov ali 
aktivnih medicinskih pripomočkov za 
vsaditev, ki jo poda priglašeni organ v 
skladu s temi direktivami.
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(AM 12 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 18

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

(18) Pravica bolnikov je, da poznajo izvor 
vseh tkiv in celic, ki se uporabljajo pri 
pripravi zdravil za napredno zdravljenje, 
čeprav je treba spoštovati anonimnost 
darovalca. Določiti je treba posebna 
pravila za prilagoditev zahtev iz 
Direktive 2001/83/ES, kar zadeva povzetek 
glavnih značilnosti zdravila, ovojnino in 
navodila za uporabo za tehnične posebnosti 
zdravil za napredno zdravljenje. 

(AM 13 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 19A (novo)

Za izvajanje te uredbe so potrebne 
smernice, ki jih določa agencija ali 
Komisija. V obeh primerih se uveljavljajo 
načela odprtega posvetovanja vseh 
zainteresiranih strani, zlasti industrije, da 
se omogoči združevanje omejenega 
strokovnega znanja na tem področju in 
zagotovi sorazmernost. 

Obrazložitev

Pri oblikovanju smernic za izvajanje te uredbe se uveljavljajo načela odprtega posvetovanja 
vseh zainteresiranih strani, zlasti industrije, da se omogoči združevanje omejenega 
strokovnega znanja na tem področju in zagotovi sorazmernost.
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Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 27

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

(27) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Regulativni postopek z nadzorom iz člena 
5a tega sklepa se uporablja za sprejetje 
predlogov sprememb prilog II do IV k tej 
uredbi in priloge I k Direktivi 2001/83/ES. 

Predlog spremembe 11
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (B), INTRODUCTORY PART

(b) izdelek tkivnega inženirstva pomeni 
izdelek, ki: 

(b) izdelek tkivnega inženirstva pomeni 
zdravilo, ki: 

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da uredba ne more zajemati izdelkov, ki niso opredeljeni kot 
zdravila. 

Predlog spremembe 12
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (B), PODODSTAVEK 2 A (novo)

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

(AM 62 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Direktive o medicinskih pripomočkih predvidevajo ureditveni okvir, ki se z lahkoto prilagodi 
nadzoru pripomočkov, ki vsebujejo ali so narejeni iz izdelkov tkivnega inženirstva. Če izdelek 
tkivnega inženirstva spada pod opredelitev medicinskega pripomočka iz člena 1 direktiv o 
medicinskih pripomočkih (in torej način njegovega delovanja ni predvsem farmakološki, 
imunološki ali presnovni), bi ga morale urejati direktive o medicinskih pripomočkih, čeprav 
bodo morda potrebne dodatne posebne zahteve.
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Predlog spremembe 13
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (D), ALINEA 2

– njegov celični ali tkivni del mora imeti 
na človeško telo učinek, ki se ne more šteti 
za dopolnilen glede na učinek omenjenih 
pripomočkov.

– njegov celični ali tkivni del mora imeti 
na človeško telo učinek, ki je lahko 
primaren glede na učinek omenjenih 
pripomočkov.

(AM 17 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev

Kombinirano zdravilo je treba vedno šteti kot zdravilo za napredno zdravljenje, če vsebuje 
celice ali tkiva, ki delujejo na človeško telo na način, ki je primaren za delovanje tistega dela, 
ki je pripomoček za zadevno zdravilo. 

Predlog spremembe 14
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Če izdelek vsebuje celice ali tkiva, ki so 
sposobna živeti, se farmakološko, 
imunološko ali presnovno delovanje teh 
celic ali tkiv upošteva kot primarni način 
delovanja izdelka.

Obrazložitev

Nova določba pojasnjuje zakon glede izdelkov, ki vsebujejo celice ali tkiva, ki so sposobna 
živeti, hkrati pa pri mejnem razvrščanju načeloma ohranja merilo primernega načina 
delovanja. Za varnost bolnikov in visokih standardov ocenjevanja kombiniranega zdravila bi 
morala biti sposobnost preživetja celičnega ali tkivnega dela izdelka najpomembnejše merilo. 

Predlog spremembe 15
ČLEN 4, ODSTAVKA 2 IN 3

2.  Komisija v skladu s postopkom iz člena 
26(2) spremeni Direktivo 2005/28/ES, da 
se upoštevajo posebne značilnosti zdravil 
za napredno zdravljenje.

2.  Komisija po posvetu z agencijo in v 
skladu s postopkom iz člena 26(2) 
spremeni Direktivo 2005/28/ES, da se 
upoštevajo posebne značilnosti zdravil za 
napredno zdravljenje.

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

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

Obrazložitev

V uredbi mora biti jasno navedeno, da mora Komisija v postopke spreminjanja dobre 
klinične prakse ali oblikovanja smernic za zdravila za napredno zdravljenje v okviru Odbora 
za napredno zdravljenje vplesti tudi Evropsko agencijo za zdravila.

Predlog spremembe 16
ČLEN 5, ODSTAVEK -1 (novo)

Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 26(2) spremeni 
Direktivo 2003/94/ES, da se upoštevajo 
posebne značilnosti zdravil za napredno 
zdravljenje in zlasti izdelkov tkivnega 
inženirstva.

(AM 23 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zdravila za napredno zdravljenje imajo posebne značilnosti, ki se zelo razlikujejo od 
običajnih zdravil. To vodi k pomembnim razlikam pri proizvodnem procesu (člen 11(4) 
Direktive o dobri proizvodni praksi denimo zahteva, da se vzorci serij končnih izdelkov 
hranijo eno leto po datumu poteka veljavnosti. Vendar je za nekatere vrste zdravil za 
napredno zdravljenje težko upoštevati datume poteka veljavnosti).

Predlog spremembe 17
ČLEN 5

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

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

Obrazložitev

Zaradi doslednosti bi bilo treba besedilo uskladiti z ustreznim določilom iz člena 4(3).

Predlog spremembe 18
ČLEN 7



PR\636826SL.doc PE 380.740v01-0014/31 PR\636826SL.doc

SL

Posebne zahteve za izdelke tkivnega 
inženirstva

Posebne zahteve za zdravila za napredno 
zdravljenje s pripomočki

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

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

Obrazložitev
Področje uporabe tega člena bi bilo treba pojasniti in spremeniti, tako da bi vsebovalo vse 
izdelke, ki potrebujejo specifične zahteve.  S tem, ko bi zahteve omejili zgolj na izdelke 
tkivnega inženirstva, bi izločili zdravila za napredno zdravljenje, ki zaradi posebnih fizikalnih 
lastnosti prav tako lahko vplivajo na delovanje izdelka. Vseeno pa bi razširitev zahtev na vsa 
zdravila za napredno zdravljenje pomenilo dodatno delo za podjetja; vsa zdravila za 
napredno zdravljenje namreč nimajo posebnih fizikalnih lastnosti, ki bi lahko vplivala na 
njihovo delovanje.

Predlog spremembe 19
ČLEN 8

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
26(2) te uredbe spremeni Prilogo I k 
Direktivi 2001/83/ES, da določi tehnične 
zahteve, ki so značilne za izdelke tkivnega 
inženirstva, zlasti tiste iz člena 7, in s tem 
upošteva znanstveni in tehnični razvoj.

Komisija po posvetu z agencijo in v skladu 
s postopkom iz člena 26(2a) te uredbe 
spremeni prilogo I k Direktivi 2001/83/ES, 
da določi tehnične zahteve, ki so značilne 
za izdelke tkivnega inženirstva, zlasti tiste 
iz člena 7, in s tem upošteva znanstveni in 
tehnični razvoj.

Obrazložitev

V uredbi mora biti jasno navedeno, da mora Komisija v postopke spreminjanja tehničnih 
zahtev iz priloge I k Direktivi 2001/83/ES v okviru Odbora za napredno zdravljenje vplesti 
tudi Evropsko agencijo za zdravila.

Predlog spremembe 20
ČLEN 9, ODSTAVEK 2
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2. Poročevalec ali soporočevalec, ki ga 
imenuje Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini v skladu s členom 62 
Uredbe (ES) št. 726/2004, je član Odbora 
za napredno zdravljenje. Ta član je tudi 
poročevalec ali soporočevalec za Odbor za 
napredno zdravljenje.

2. Poročevalec ali soporočevalec, ki ga 
imenuje Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini v skladu s členom 62 
Uredbe (ES) št. 726/2004, je član Odbora 
za napredno zdravljenje, ki ga predlaga, in 
ima posebno strokovno znanje o zdravilu.
Ta član je tudi poročevalec ali 
soporočevalec za Odbor za napredno 
zdravljenje.

(AM 24 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Za zagotavljanje najvišje stopnje strokovnega znanja Odbor za napredno zdravljenje 
predlaga poročevalca in soporočevalca, ki ju imenuje Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini (CHMP) in morata imeti posebno strokovno znanje o zadevnem zdravilu. 

Predlog spremembe 21
ČLEN 9, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Odbor za napredno zdravljenje si pri 
pripravi osnutka mnenja, da ga končno 
odobri Odbor za zdravila za humano 
uporabo, prizadeva doseči znanstveno 
soglasje. Če takega soglasja ni mogoče 
doseči, Odbor za napredno zdravljenje 
sprejme stališče večine članov. Osnutek 
mnenja navaja odstopajoča stališča in 
razloge, na katerih temeljijo.

(AM 38 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

V okviru Odbora za napredno zdravljenje je treba opredeliti jasen postopek odločanja, da bi 
zagotovili preglednost postopka priprave osnutka mnenja. Zato predlagamo, da člani 
dosežejo znanstveno soglasje.  

Predlog spremembe 22
ČLEN 9, ODSTAVEK 2B (novo)

2b. Poročevalec ali soporočevalec ima 
pravico do neposrednega zaslišanja 
predlagatelja. Tudi predlagatelj lahko 
ponudi zaslišanje. Poročevalec ali 
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soporočevalec nemudoma pisno obvesti 
sodelujoče odbore o podrobnostih stikov s 
predlagateljem.

(AM 69 iz PR FdR 617323SL - odstavek 2B namesto 2A)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati preglednost postopka.

Predlog spremembe 23
ČLEN 9, ODSTAVEK 3

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

3. Osnutek mnenja, ki ga Odbor za 
napredno zdravljenje da po odstavku 1, se 
pošlje predsedniku Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini pravočasno, da 
se zagotovi upoštevanje roka iz člena 6(3) 
ali 9(2) Uredbe (ES) št. 726/2004.

(AM 25 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zaradi zelo posebnih in edinstvenih značilnosti zdravil za napredno zdravljenje, se v okviru 
EMEA ustanovi novi Odbor za napredno zdravljenje, ki ga sestavljajo strokovnjaki s 
posebnim strokovnim znanjem ali izkušnjami na tem zelo inovativnem in hitro razvijajočem 
področju. Zato je nova struktura odgovorna za sestavo osnutka mnenja o kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti zdravil, da ga končno odobri CHMP. Osnutek mnenja je treba podati 
pravočasno, da se lahko zagotovi tudi upoštevanje roka iz člena 9(2) 
Uredbe (ES) št. 726/2004. 

Predlog spremembe 24
ČLEN 9, ODSTAVEK 4

4. Kadar znanstveno mnenje o zdravilu za 
napredno zdravljenje, ki ga pripravi Odbor 
za zdravila za uporabo v humani medicini 
na podlagi odstavkov 2 in 3 člena 5 Uredbe 
(ES) 726/2004, ni v skladu z nasvetom
Odbora za napredno zdravljenje, Odbor za 
zdravila za humano uporabo priloži 
svojemu mnenju podrobno razlago 
znanstvenih razlogov za razhajanja.

4. Kadar znanstveno mnenje o zdravilu za 
napredno zdravljenje, ki ga pripravi Odbor 
za zdravila za uporabo v humani medicini 
na podlagi člena 5(2) in(3)
Uredbe (ES) 726/2004, ni v skladu z 
osnutkom mnenja Odbora za napredno 
zdravljenje, Odbor za zdravila za humano 
uporabo priloži svojemu mnenju podrobno 
razlago znanstvenih razlogov za razhajanja.
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(AM 26 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 9(3).

Predlog spremembe 25
ČLEN 10, ODSTAVEK 1

1. Za kombinirano zdravilo za napredno 
zdravljenje velja, da celoten izdelek, 
vključno s kakršnim koli vključenim 
medicinskim pripomočkom ali aktivnim 
medicinskim pripomočkom za vsaditev, 
vrednoti Agencija.

1. Za kombinirano zdravilo za napredno 
zdravljenje velja, da celoten izdelek, 
vključno s kakršnim koli vključenim 
medicinskim pripomočkom ali aktivnim 
medicinskim pripomočkom za vsaditev, 
dokončno oceni Agencija. 

(AM 27 iz PR FdR 617323SL spremenjen zgolj zadnji del)

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 2 lahko priglašeni organ oceni medicinski pripomoček ali aktivni 
medicinski pripomoček za vsaditev, ki je del kombiniranega zdravila za napredno zdravljenje, 
da bi imeli koristi od njegovih bogatih posebnih izkušenj. Zadnje ocenjevanje mora opraviti 
agencija, ki mora pri ocenjevanju celotnega kombiniranega izdelka upoštevati oceno 
priglašenega organa.

Predlog spremembe 26
ČLEN 10, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

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

2. Vloga za pridobitev dovoljenja za 
promet kombiniranega zdravila za 
napredno zdravljenje lahko vključuje 
oceno medicinskih pripomočkov ali 
aktivnih medicinskih pripomočkov za 
vsaditev, ki jo pripravi priglašeni organ v 
skladu z Direktivo 93/42/EGS ali 
Direktivo 90/385/EGS. Agencija upošteva 
rezultate navedene ocene pri ocenjevanju
zadevnega zdravila.
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(AM 28 iz FdR 617323SL, prvi del, drugačna obrazložitev)

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

Predlog spremembe 27
ČLEN 15, ODSTAVEK 1

1. Poleg zahtev za farmakovigilanco, 
določenih v členih 21 do 29 Uredbe (ES) št. 
726/2004 predlagatelj v vlogi za pridobitev 
dovoljenja za promet podrobno navede 
predvidene ukrepe, s katerimi zagotovi 
spremljanje učinkovitosti zdravil za 
napredno zdravljenje.

1. Poleg zahtev za farmakovigilanco, 
določenih v členih 21 do 29 Uredbe (ES) št. 
726/2004 predlagatelj v vlogi za pridobitev 
dovoljenja za promet podrobno navede 
predvidene ukrepe, s katerimi zagotovi 
spremljanje učinkovitosti in neželenih 
učinkov zdravil za napredno zdravljenje.

(AM 76 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 28
ČLEN 15, ODSTAVEK 2

2.  Kadar obstaja poseben razlog za skrb, 
lahko Komisija na nasvet Agencije 
zahteva, da se kot del dovoljenja za promet 
vzpostavi sistem za obvladovanje tveganj,
ki naj opredeli, prepreči ali zmanjša na 
najmanjšo možno raven tveganja, povezana 
z zdravili za napredno zdravljenje, 
vključno z oceno učinkovitosti navedenega 
sistema, ali da imetnik dovoljenja za 
promet izvede posebne post-marketinške
študije in jih predloži Agenciji v pregled. 

2.  Kadar obstaja poseben razlog za skrb, 
Komisija na nasvet Agencije zahteva, da se 
kot del dovoljenja za promet vzpostavi 
sistem za obvladovanje tveganj, ki naj 
opredeli, opiše, prepreči ali zmanjša na 
najmanjšo možno raven tveganja, povezana 
z zdravili za napredno zdravljenje, 
vključno z oceno učinkovitosti navedenega 
sistema, ali da imetnik dovoljenja za 
promet izvede posebne študije po začetku 
trženja in jih predloži Agenciji v pregled. 
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(delno AM 29 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost sistema za obvladovanje tveganj, mora Komisija zahtevati 
izvedbo nujnih ukrepov, če obstaja razlog za skrb.

Predlog spremembe 29
ČLEN 16, ODSTAVEK 1

1.  Imetnik dovoljenja za promet z zdravili 
za napredno zdravljenje vzpostavi in 
vzdržuje sistem, ki preko virov, 
proizvodnje, pakiranja, transporta in 
dostave bolnišnici, instituciji ali zasebni 
praksi, kjer se izdelek uporablja, zagotavlja 
sledljivost posameznega izdelka ter 
vhodnih snovi in surovin, vključno z vsemi 
snovmi, ki prihajajo v stik s tkivi ali 
celicami, ki jih lahko vsebuje.

1.  Imetnik dovoljenja za promet z zdravili 
za napredno zdravljenje vzpostavi in 
vzdržuje sistem, ki preko virov, 
proizvodnje, pakiranja, skladiščenja, 
transporta in dostave bolnišnici, instituciji 
ali zasebni praksi, kjer se izdelek 
uporablja, zagotavlja sledljivost 
posameznega izdelka ter vhodnih snovi in 
surovin, vključno z vsemi snovmi, ki 
prihajajo v stik s tkivi ali celicami, ki jih
lahko vsebuje.

Obrazložitev

Sledljivost je treba zagotoviti tudi med skladiščenjem. Z dodatkom skladiščenja se uvede 
dosleden sistem sledljivosti izdelka, kar je v skladu z Direktivo 2004/23/ES. 

Predlog spremembe 30
ČLEN 16, ODSTAVEK 4

4. Imetnik dovoljenja za promet hrani 
podatke iz prvega odstavka najmanj 30 let 
potem, ko je bil izdelek dan v promet, ali 
dlje, če to zahteva Komisija kot pogoj za 
pridobitev dovoljenja za promet. 

4. Imetnik dovoljenja za promet hrani 
podatke iz prvega odstavka najmanj 30 let 
po izteku roka uporabe ali dlje, če to 
zahteva Komisija kot pogoj za pridobitev 
dovoljenja za promet. 

Obrazložitev

Besedilo je dvoumno, saj se "dajanje v promet" lahko razume na različne načine. Predlagano 
besedilo je pragmatična rešitev za imetnika dovoljenja za promet, ki želi točno vedeti, kako 
dolgo mora hraniti podatke o sledljivosti.

Predlog spremembe 31
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ČLEN 17, ODSTAVEK 2

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

2. Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe 
(ES) št. 297/95 se za vsak nasvet Agencije 
iz odstavka 1 in člena 57(1)(n) Uredbe 
(ES) št. 726/2004 v zvezi z zdravili za 
napredno zdravljenje, uporablja za mala in 
srednje velika podjetja 90-odstotno, za 
druge predlagatelje pa 65-odstotno 
znižanje pristojbine, ki jo je treba plačati 
Agenciji.

(AM 32 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev

Namen te uredbe je spodbuditi in podpreti mala in srednje velika podjetja pri razvoju zdravil 
za napredno zdravljenje. Zato je nujno uvesti posebne opustitve pristojbin, ki veljajo za mala 
in srednje velika podjetja po znanstvenem nasvetu. Mala in srednje velika podjetja sama 
krijejo 10% osnovne pristojbine, kar je simbolična vsota, da bi preprečili vse zlorabe povsem 
brezplačnega sistema. Razen tega je treba za podporo predlagateljem, za katere ne veljajo 
merila MSP, in za zagotovitev konkurenčnosti celotnega sektorja uveljaviti 65-odstotno 
znižanje za vsa podjetja ne glede na velikost.

Predlog spremembe 32
ČLEN 18, ODSTAVEK 1

1. Kateri koli predlagatelj, ki razvija 
izdelek na osnovi celic ali tkiva, lahko 
Agencijo prosi za znanstveno priporočilo, 
ki naj določi, ali se zadevni izdelek na 
znanstveni podlagi šteje za zdravilo za 
napredno zdravljenje. Agencija to 
priporočilo predloži po posvetovanju s 
Komisijo.

1. Kateri koli predlagatelj, ki razvija 
izdelek na osnovi genov, celic ali tkiva, 
lahko Agencijo prosi za znanstveno 
priporočilo, ki naj določi, ali se zadevni 
izdelek na znanstveni podlagi šteje za 
zdravilo za napredno zdravljenje. Agencija 
to priporočilo predloži v 60 dneh od 
prejema zahteve in po posvetovanju s 
Komisijo.

Obrazložitev
Treba je pojasniti, da se lahko postopek iz tega člena uporablja za vse vrste zdravil za 
napredno zdravljenje, med drugim tudi za zdravila na osnovi genov. Predlog spremembe 
predvideva, da bo predlagatelju pravočasno pojasnjena razvrstitev zadevnih izdelkov ter s 
tem omogočena poslovno načrtovanje in nadaljnji razvoj izdelka.
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Predlog spremembe 33
ČLEN 21, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) štiri člane imenuje Komisija na podlagi 
javnega razpisa, dva izmed njih zastopata 
kirurge, dva pa združenja bolnikov.

(c) dva člana in dva namestnika imenuje 
Komisija na podlagi javnega razpisa, in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
za zastopanje zdravnikov;
(ca) dva člana in dva namestnika imenuje 
Komisija na podlagi javnega razpisa, po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
za zastopanje združenj bolnikov.

(AM 34 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev

Da bi zajeli vsa medicinska področja, ki lahko zadevajo napredna zdravljenja, mora Odbor 
za napredno zdravljenje predstavljati splošnejše medicinsko strokovno znanje, tj. zdravnike s 
kliničnim strokovnim znanjem. Poleg tega bi z uvedbo nadomestnih članov želeli zagotoviti 
stalno zastopanost vključenih skupin. O imenovanju teh članov in njihovih namestnikov se je 
treba posvetovati z Evropskim parlamentom. 

Predlog spremembe 34
ČLEN 21, ODSTAVEK 2

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

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

Vsaj en član in en namestnik Odbora za 
napredno zdravljenje imata strokovno 
znanje za zdravstvene pripomočke.



PR\636826SL.doc PE 380.740v01-0022/31 PR\636826SL.doc

SL

(prvi del AM 35 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Nadomestni člani Odbora za napredno zdravljenje, ki jih uvaja odstavek 1, izpolnjujejo enaka 
merila znanstvene usposobljenosti ali izkušenj s področja zdravil za napredno zdravljenje kot 
člani. Za zagotovitev ustrezne ravni strokovnega znanja je potrebno vključiti strokovnjake kot 
člane, ki imajo osnovno znanje o ocenjevanju medicinskih pripomočkov, ker imajo številni 
zadevni proizvodi veliko značilnosti medicinskih pripomočkov.

Predlog spremembe 35
ČLEN 22

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

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 36
ČLEN 23, TOČKA (A)

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

(a) oblikovati osnutek mnenja o kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravila za 
napredno zdravljenje, da ga končno 
odobri Odbor za zdravila za uporabo v 
humani medicini, in mu svetovati v zvezi z 
vsemi podatki, pridobljenimi med 
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razvojem takšnega zdravila; 

(AM 36 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zaradi zelo posebnih in edinstvenih značilnosti zdravil za napredno zdravljenje, se v okviru 
EMEA ustanovi novi Odbor za napredno zdravljenje, ki ga sestavljajo strokovnjaki s 
posebnim strokovnim znanjem ali izkušnjami na tem zelo inovativnem in hitro razvijajočem 
področju. Zato mora biti nova struktura odgovorna za sestavo osnutka mnenja o kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, da ga končno odobri Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini (CHMP). Poleg tega se je treba z Odborom za napredno zdravljenje posvetovati za 
ocenjevanje drugih zdravil v okviru njegovih pristojnosti.

Predlog spremembe 37
ČLEN 23, TOČKA (A A) (novo)

(aa) v skladu s členom 18 svetovati o tem, 
ali se zdravilo šteje za zdravilo za 
napredno zdravljenje;

(AM 37 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje mora zaradi posebnega strokovnega znanja o zdravilih za 
napredno zdravljenje imeti pomembno vlogo pri razvrščanju zdravil na tista za napredno 
zdravljenje in tista, ki niso namenjena za napredno zdravljenje.

Predlog spremembe 38
ČLEN 23, TOČKA (E A) (novo)

(ea) prispevati

Obrazložitev

Odbor za napredno zdravljenje bi morali sestavljati najboljši možni strokovnjaki iz držav 
članic. Vsako svetovanje, ki se pripravi glede zdravil za napredno zdravljenje, bi torej moralo 
črpati iz njihovega strokovnega znanja.

Predlog spremembe 39
ČLEN 24)
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Za prilagoditev znanstvenemu in 
tehničnemu razvoju Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 26(2) prilagodi priloge 
I do IV.

Za prilagoditev znanstvenemu in 
tehničnemu razvoju Komisija po posvetu z 
agencijo in v skladu s postopkom iz 
člena 26(2a) prilagodi priloge II do IV.

(AM 39 iz PR FdR 617323SL spremenjen)

Obrazložitev
Priloga I vsebuje temeljno in bistveno opredelitev, zato menimo, da se je ne sme spreminjati s 
komitologijo. Če se zaradi znanstvenega napredka pojavi potreba po kakršnih koli 
spremembah, jih je treba sprejeti s postopkom soodločanja, ki v celoti vključuje Evropski 
parlament. V uredbi mora biti jasno navedeno, da mora Komisija v prilagajanje prilog k 
tehničnemu napredku v okviru Odbora za napredno zdravljenje vplesti tudi Evropsko agencijo 
za zdravila. Prilagajanje prilog II do IV bi moralo soditi v nov ureditveni postopek z 
nadzorom.

Predlog spremembe 40
ČLEN 25, NASLOV

Poročanje Poročilo in revizija

(AM 97 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Znanstveni napredek lahko omogoči dodatne nove oblike zdravljenja, ki niso niti gensko 
zdravljenje niti celično zdravljenje niti gensko inženirstvo. Bilo bi v interesu pacientov, da bi 
jih v prihodnosti vključili in omogočili izdajanje dovoljenj za iz njih izhajajoča zdravila na 
evropski ravni. 

Predlog spremembe 41
ČLEN 25, ODSTAVEK 1 A (novo)

Komisija v tem poročilu oceni vpliv 
tehničnega napredka na uporabo te uredbe 
in po potrebi pripravi zakonodajni predlog 
za pregled njenega področja uporabe in 
vključitev novih terapij, ki niso ne gensko 
zdravljenje ne celično zdravljenje niti 
gensko inženirstvo. 
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(AM 98 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42
ČLEN 26, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb 
člena 8 Sklepa.

Obrazložitev
Predlog spremembe je v skladu z novimi komitološkimi določbami (regulativni postopek z 
nadzorom).

Predlog spremembe 43
ČLEN 27, TOČKA -1 (novo)

Člen 13, odstavek 1 (Uredba (ES) No 726/2004)

(-1) V členu 13 se prvi stavek odstavka 1 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"Brez poseganja v člen 4(4) in (5) 
Direktive 2001/83/ES je dovoljenje za 
promet, izdano v skladu s to uredbo, 
veljavno v vsej Skupnosti."

(AM 40 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe k členu 28(2) sledi zaradi zagotavljanja pravne usklajenosti.

Predlog spremembe 44
ČLEN 27, TOČKA 2 A (novo)

Priloga, točka 3, pododstavek 2 (Uredba (ES) No 726/2004)

(2a) V prilogi se drugi pododstavek točke 3 
nadomesti z naslednjim besedilom:
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"Po 20. maju 2008 lahko Komisija po 
posvetu z Agencijo predloži kakršen koli 
ustrezen predlog, ki bo spremenil to točko, 
Evropski parlament in Svet pa v skladu s 
Pogodbo o tem sprejmeta odločitev." 

(AM 103 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Ta del Uredbe 726/2004 določa, kdaj je potrebno pridobiti dovoljenje Skupnosti. V smislu 
sedanjega predloga za nekatere proizvode za napredno zdravljenje morda ne bo treba 
pridobiti dovoljenja Skupnosti, ker ne vključujejo enega od postopkov iz točke 1 priloge k 
Uredbi 726/2004, ali pa, ker se jih ne uporablja za zdravljenje nobene od bolezni iz točke 3 te 
priloge. Seznam bolezni iz točke 3 lahko sedaj Svet na predlog Komisije razširi, ne da bi pri 
tem moral sodelovati Evropski parlament. Sklepi, ki določajo obseg zakonodajnih aktov, se 
morajo sprejemati s soodločanjem.

Predlog spremembe 45
ČLEN 28, TOČKA -1 (novo)

Člen 1, točka 4 a (novo) (Direktive 2001/83/ES)

(-1) V členu 1 se doda naslednja točka 4a:
"4a. Izdelek tkivnega inženirstva:
Izdelek, kot je opredeljen v členu 2 
Uredbe (ES) št. **/** o zdravilih za 
napredno zdravljenje."

(AM 41 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Zaradi pravne usklajenosti in jasnosti je treba vključiti sklicevanje na opredelitve o izdelku 
tkivnega inženirstva iz Direktive 2001/83/ES o zdravilih, ki že vsebuje opredelitve o zdravilu 
za gensko zdravljenje in zdravilu za somatsko celično zdravljenje.

Predlog spremembe 46
ČLEN 28, TOČKA 1

Člen 3, točka 7 (Direktive 2001/83/ES)

7. Katero koli zdravilo za napredno 
zdravljenje, kot je opredeljeno v Uredbi 

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

Uredbi (ES) št. […/Evropskega parlamenta 
in Sveta (Uredba o zdravilih za napredno 
zdravljenje)*], ki je v bolnišnici v celoti 
pripravljeno za posamičen primer v skladu 
s posebnim, nestandardiziranim in 
nepatentiranim postopkom ter se uporabi 
v bolnišnici zaradi upoštevanja 
posameznega recepta za posameznega 
bolnika ob izključni poklicni odgovornosti 
zdravnika ali za klinično raziskavo.

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
zdravila za napredno zdravljenje. 

(AM 42 iz PR FdR 617323SL, spremenjen zadnji del prvega dela)

Obrazložitev

Za obrazložitev v zvezi z bolnišnicami glej predlog spremembe uvodne izjave 5.
Izjeme iz Direktive 2001/83/ES (člen 3(1) in (2)) omogočajo lekarnam, da pripravijo zdravila 
v skladu z receptom brez usklajevanja z zakonodajo o zdravilih. Ta izjema omogoča tudi 
lekarnam v bolnišnicah možnost proizvajanja izdelkov tkivnega inženirstva z uporabo 
standardiziranih metod in po običajnih postopkih. Zato je ta predlog spremembe ključen za 
zagotovilo, da so s področja uporabe te uredbe izključeni le izdelki pripravljeni le enkrat.

Predlog spremembe 47
ČLEN 28 A (novo)

Člen 28 a
Proizvodnja za klinične poskuse

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

(AM 111 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

V zvezi s proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje za uporabo v kliničnih poskusih uredba 
ne predvideva nobene posebne določbe.
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Predlog spremembe 48
ČLEN 29, ODSTAVEK 1

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

1. Zdravila za napredno zdravljenje, razen 
izdelkov tkivnega inženirstva, ki so bila v 
času začetka veljavnosti te uredbe v skladu 
z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 
Skupnosti legalno na trgu Skupnosti, je 
treba uskladiti s to uredbo najkasneje 4 leta
po začetku njene veljavnosti.

(AM 44 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Danes podjetja že proizvajajo in tržijo izdelke tkivnega inženirstva na nacionalni ravni prek 
sistemov nacionalnega izdajanja dovoljenj. Da bi podjetje pridobilo centralizirano dovoljenje 
za promet (npr. oblikovanje novih preskušanj skupaj z EMEA, vodenje preskušanj, razvoj 
dokumentacije in predložitev EMEA za ocenitev) je predlagani časovni okvir dveh let 
prekratek. Ob upoštevanju časa, ki je potreben za zgoraj omenjene korake, in da bi preprečili, 
da bolniki v prehodnem obdobju ne bi prejemali zdravil, s katerimi so se do zdaj varno 
zdravili, predlagamo obdobje 4 let.

Predlog spremembe 49
ČLEN 29, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Izdelki tkivnega inženirstva, ki so bili v 
času uvedbe, navedene v drugem odstavku 
člena 30, v skladu z nacionalno zakonodajo 
ali zakonodajo Skupnosti legalno na trgu 
Skupnosti, morajo biti usklajeni s to uredbo 
najpozneje 4 leta po tem datumu.

(spremenjen AM 116 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev

Proizvajalci ne bodo mogli oblikovati razvojnih protokolov, dokler se ne objavijo vse zahteve, 
ki se nanašajo posebej na izdelke tkivnega inženirstva. Prehodno obdobje za te izdelke mora 
zato upoštevati čas, potreben za objavo teh zahtev.

Predlog spremembe 50
ČLEN 29, ODSTAVEK 2
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2. Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe 
(ES) št. 297/95 se Agenciji v zvezi z 
vlogami, predloženimi za dovoljenje za 
promet z zdravili za napredno zdravljenje, 
navedenimi v odstavku 1, ne plačujejo 
pristojbine.

2. Z odstopanjem od člena 3(1) 
Uredbe (ES) št. 297/95 se Agenciji v zvezi 
z vlogami, predloženimi za dovoljenje za 
promet z zdravili za napredno zdravljenje, 
navedenimi v odstavkih 1 in 1a, ne 
plačujejo pristojbine.

(AM 46 iz PR FdR 617323SL)

Obrazložitev
Glej predlog spremembe člena 29(1a)(novo).

Predlog spremembe 51
ČLEN 30, ODSTAVKA 2 A IN 2 B (novo)

Za izdelke tkivnega inženirstva se ta uredba 
uporablja od začetka veljavnosti vseh 
zahtev iz členov 4, 5 in 8.
Izvedbeni ukrepi iz členov 4, 5 in 8 se 
sprejmejo čim prej, najpozneje pa 9 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

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

OBRAZLOŽITEV

Hiter razvoj na področju biologije, biotehnologije in medicine ter poskusi za neprestano 
izboljševanje varovanja zdravja v Evropski uniji vodijo do razvoja novih načinov zdravljenja 
in visoko inovativnih zdravil.

Pri tem so zelo pomembna zdravila, ki segajo na področja genskega zdravljenja, celičnega 
zdravljenja in tkivnega inženirstva ter imajo visok potencial za zdravljenje bolezni, kot je rak, 
bolezni ali poškodbe hrustanca ali kosti, odpravo genskih motenj, okrevanje po srčnem 
napadu in presaditev kože pri opeklinah.

Pravni okvir glede teh naprednih oblik zdravljenja na ravni Skupnosti je sedaj razdrobljen, saj 
so pravno opredeljena le zdravila za gensko zdravljenje in zdravila za somatsko celično 
zdravljenje. Za izdelke tkivnega inženirstva zaenkrat še ne veljajo nobeni predpisi, kar 
povzroča drobljenje trga, bolnikom pa ne omogoča lažjega dostopa do potrebnega zdravljenja.
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Zdajšnji predlog uvaja enoten usklajevalni ureditveni okvir za ocenjevanje, pridobivanje 
dovoljenja in nadzor nad zdravili za napredno zdravljenje: zahteve in postopek za dovoljenje 
za promet, nadzor po pridobitvi dovoljenja in sledljivost. Na predlagano uredbo je treba 
gledati z vidika obstoječe zakonodaje na tem področju, kot je Direktiva 2001/83/ES o 
zdravilih, Uredba (ES) št. 726/2004 o Evropski agenciji za zdravila (EMEA) ali Direktiva 
2004/23/ES, ki določa kakovostne in varstvene standarde za človeška tkiva in celice. 

Predlog uvaja centraliziran evropski postopek za pridobitev dovoljenja za promet in v okviru 
EMEA ustanavlja nov odbor za napredno zdravljenje, sestavljen iz visoko usposobljenih in 
izkušenih strokovnjakov z vseh področij, ki so povezana s temi izdelki. Poleg tega so v 
predlagani uredbi predvidene okrepljena zahteva po sistemu nadzora po pridobitvi dovoljenja 
in sledljivosti bolnika ter posebne tehnične zahteve za izdelke tkivnega inženirstva. Za 
spodbujanje konkurenčnosti v EU so uvedene tudi dodatne posebne spodbude za predlagatelje 
in zlasti za mala in srednje velika podjetja. 

Poročevalec pozdravlja ta predlog uredbe in uvedbo novega usklajenega pravnega okvira za 
tovrstna inovativna, posebna in kompleksna zdravila. Strinja se, da je za olajšanje dostopa do 
trga in zagotovitev prostega pretoka zdravil za napredno zdravljenje v Skupnosti potreben 
centraliziran postopek za pridobitev dovoljenja. Za zagotovitev visoke ravni varovanja 
zdravja v EU bi bilo treba dati prednost dokazovanju kakovosti, varnosti in učinkovitosti teh 
izdelkov. Poleg zadostne prožnosti na tehnični ravni bi bilo treba zagotoviti najvišjo možno 
raven pravne varnosti. 

Poročevalec bi vseeno želel poudariti pomen jasnih opredelitev, da se s tem prepreči pravna 
negotovost ali siva območja, zlasti glede opredelitve kombiniranih zdravil za napredno 
zdravljenje in njihovega ocenjevanja. Prav tako bi moralo biti kristalno jasno, da za izdelke, 
pripravljene v bolnišnici za posameznega bolnika, ne bi bilo treba upoštevati centraliziranega 
postopka za pridobitev dovoljenja. Poleg tega ne smemo pozabiti na izdelke, ki se uporabljajo 
v proizvodnji zdravil za napredno uporabo, namenjenih za klinične poskuse, in izdelke za 
klinične raziskave.

Poročevalec bi želel poudariti tudi pomembno vlogo Odbora za napredno zdravljenje v okviru 
EMEA. To visoko usposobljeno telo bi moralo igrati ključno vlogo v procesu znanstvenega 
ocenjevanja zdravil za napredno zdravljenje, njegov interni postopek sprejemanja odločitev pa 
bi bilo treba jasno opredeliti. 

Zdravila za napredno zdravljenje bi lahko sprožila resne etične pomisleke, saj utegnejo 
vsebovati človeške celice ali tkiva. Predlog Komisije ne bi smel vplivati na nacionalno 
zakonodajo, ki prepoveduje ali omejuje uporabo določenih vrst človeških ali živalskih celic 
(kot so embrionalne matične celice), ali prodajo, dobavo ali uporabo zdravil na podlagi 
takšnih celic. Po mnenju pravne službe Parlamenta sedanja ubeseditev te določbe sproža resne 
pomisleke v luči pravne podlage predloga. Poročevalec je zaprosil za pisno pravno mnenje o 
teh določbah in še vedno išče najustreznejšo ubeseditev načela subsidiarnosti v členu 28(2). 
Sedaj člen osnutka poročila ne predlaga nobenih sprememb. 

Razvoj na področju biotehnologije in biomedicine bi moral potekati ob polnem spoštovanju 
temeljnih pravic. V celoti je treba spoštovati pravice, kot sta pravica do človeškega 
dostojanstva ali pravica do osebne celovitosti, ki sta zapisani v Oviedski konvenciji in listini o 
temeljnih pravicah. Poročevalec zato v svojem prvem osnutku poročila poudarja, da bi moral 
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postopek pridobitve dovoljenja potekati v skladu z načelom nekomercializacije človeškega 
telesa ali njegovih delov kot takšnih. Poleg tega je poročevalec predlagal spremembe, da 
uredba ne bi zajemala evropskega dovoljenja za promet z izdelki, ki spreminjajo genetsko 
identiteto zarodne linije človeških bitij, in izdelki, ki so izdelani na podlagi človeško–
živalskih hibridov ali hibridnih bitij (vendar bi omogočala presaditve somatskih živalskih 
celic ali tkiv na človeško telo v terapevtske namene, npr. ksenotransplantacijo). 

Predloge sprememb je sprejel Odbor za pravna vprašanja. Čeprav je večina članov Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) sprejela predloge sprememb, je bil v končnem 
glasovanju spremenjen osnutek poročila zavrnjen. Poročevalec še vedno meni, da je pristop 
Odbora za pravne zadeve (JURI) najustreznejši, a skuša kljub temu najti najširše možno 
soglasje na tem področju. Novi osnutek poročila zato ne vsebuje teh predlogov sprememb, saj 
je poročevalec pripravljen iskati kompromise s kolegi.  
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