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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at regulere markedsføringen i Europa af produkter 
baseret på genterapi, celleterapi og vævsmanipulering. De pågældende produkter får stadig 
større betydning for moderne medicin og kan potentielt hjælpe mange patienter, men der vil 
kunne opstå alvorlige sundhedsrisici, hvis området ikke reguleres ordentligt. Særligt med 
hensyn til vævsmanipulering er der ikke sket nogen form for harmonisering på euroæpisk 
plan.

Kommissionens forslag hilses generelt velkommen af alle interesserede parter, men den 
offentlige debat og forhandlingerne i Parlamentets udvalg har vist, at der på nogle punkter er 
et påtrængende behov for præcisering med henblik på at gøre forslaget retligt 
sammenhængende, forhindre kontroversielle fortolkninger, bringe forslaget i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning og beskytte Parlamentets rettigheder. 
Retsudvalget foreslår derfor en række ændringer.

1. Parlamentets rettigheder under komitologiproceduren

I henhold til Kommissionens forslag skal næsten alle vigtige spørgsmål afgøres efter 
komitologiproceduren. Det er vigtigt at beskytte Parlamentets rettigheder på et så politisk 
område. Parlamentet bør have ret til at undersøge og blokere sådanne afgørelser. Det er 
uacceptabelt, at der i forslagets artikel 8 henvises til komitologiproceduren, selv om 
Kommissionen end ikke har forelagt Parlamentet et udkast til passende tekniske krav. EU-
institutionerne har netop indgået en ny aftale om komitologiproceduren, som er et skridt i den 
rigtige retning henimod en afbalancering af deres beføjelser. I mellemtiden foreslås der en 
ændring, der indfører en procedure, som styrker Parlamentets rolle.

2. Retssikkerhed med hensyn til subsidiaritet

Der er bred enighed om, at EU ikke bør harmonisere lovgivningen om brugen af 
menneskefostre og fosterstamceller fra mennesker. Kommissionen foreslår at garantere 
medlemsstaternes ret til at vedtage deres egen lovgivning i artikel 28, stk. 2. Denne 
bestemmelse er imidlertid ikke tilstrækkelig og kan blive anfægtet ved Domstolen, da den 
skaber alvorlige problemer omkring retsgrundlaget for forslaget. Det kan ikke udelukkes, at 
forslaget til forordning udgør en fuldstændig harmonisering. Den foreslåede bestemmelse i 
artikel 28, stk. 2, vil derfor være et fremmedelement, og det vil ikke kunne udelukkes, at der 
vil være tale om en overtrædelse af fællesskabsretten.

Udvalget foreslår derfor, at fosterstamceller undtages fra forordningens anvendelsesområde i 
artikel 1. Det vil gøre det klart, at der ikke bliver tale om nogen harmonisering på disse 
følsomme områder. Derudover bør ordlyden af forslagets artikel 28, stk. 2, ændres, således at 
det understreges, at medlemsstaterne på grundlag af i EF-traktatens artikel 30 kan indføre 
mere vidtgående regler, der forbyder eller begrænser anvendelse, salg og markedsføring af 
celler fra mennesker og dyr samt anvendelse af lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler.
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3. Med henblik på at bringe forslaget i overensstemmelse med den gældende EU-
lovgivning bør visse former for teknologi, der er forbudt i henhold til anden EU-
lovgivning, heller ikke tillades i henhold til det foreliggende forslag fra 
Kommissionen

Uanset medlemsstaternes kompetence bør der ikke gås på kompromis med hensyn til 
menneskerettigheder og forfatningsretten, selv om udviklingen går hurtigt på nogle områder. 
Princippet om forbud mod kommercialicering af menneskekroppen skal respekteres. 
Menneskets integritet er beskyttet i henhold til Oviedo-konventionen og chartret om 
grundlæggende rettigheder. Fremstilling af hybrider eller kimærer af mennesker og dyr strider 
mod princippet om menneskets integritet og princippet om, at menneskets værdighed er 
ukrænkelig. Indgreb i menneskets kønsceller er udtrykkeligt nævnt i Oviedo-konventionen 
som værende til fare for menneskets værdighed. Der må i henhold til direktiv 2001/20/EF 
ikke foretages kliniske forsøg med produkter, der gør indgreb i menneskets kønsceller, og 
sådanne produkter er udelukket fra patentering i henhold til direktiv 98/44/EF, ligesom det er 
tilfældet med hybrider af mennesker og dyr, idet de ville stride mod offentlig orden.

4. Direktiv 2004/23/EF skal ændres for at sikre, at donation af humane væv og celler 
er frivillig og vederlagsfri

I direkte forbindelse med avancerede former for terapi, som er genstand for en hurtig 
udvikling, og produkter, der skaber større behov for humane væv og celler, kræver princippet 
om forbud mod kommercialisering af menneskekroppen, at medlemsstaterne sikrer, at 
donation og udtagning af humane celler og væv sker frivilligt og vederlagsfrit. Det er derfor 
nødvendigt at ændre direktiv 2004/23/EF i forbindelse med forslaget til forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
TITEL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
lægemidler til avanceret terapi og om 
ændring af direktiv 2001/83/EF og
forordning (EF) nr. 726/2004

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
lægemidler til avanceret terapi og om 
ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning 
(EF) nr. 726/2004 og direktiv 2004/23/EF

Begrundelse

Forslagets titel skal ændres, da direktiv 2004/23/EF også ændres (se ændringsforslag 45).
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Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 6

(6) Reguleringen af lægemidler til avanceret 
terapi på fællesskabsplan bør ikke anfægte 
medlemsstaternes beslutninger om, hvorvidt 
de vil tillade anvendelse af særlige typer 
celler fra mennesker, f.eks. 
fosterstamceller, eller dyr. Den bør heller 
ikke have indflydelse på anvendelsen af 
national lovgivning, der forbyder eller 
begrænser salg, levering eller anvendelse af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler.

(6) Medlemsstaternes gældende lovgivning 
om anvendelse af visse typer celler, f.eks. 
fosterstamceller, varierer meget. 
Reguleringen af lægemidler til avanceret 
terapi på fællesskabsplan bør ikke anfægte 
medlemsstaternes beslutninger om, hvorvidt 
de vil tillade anvendelse af særlige typer 
celler. Den bør heller ikke have indflydelse 
på anvendelsen af national lovgivning, der 
forbyder eller begrænser salg, levering eller 
anvendelse af lægemidler, der indeholder, 
består af eller er fremstillet af sådanne celler. 
Desuden er det umuligt at vurdere, hvornår 
- hvis nogensinde - forskningen i sådanne 
celler vil nå et stadium, hvor kommercielle 
produkter fremstillet af sådanne celler vil 
kunne markedsføres. For at overholde de 
grundlæggende principper for det indre 
marked og sikre, at det kan fungere
korrekt, og af hensyn til retssikkerheden 
bør denne forordning kun finde anvendelse 
på produkter fremstillet af celler, som 
sandsynligvis vil kunne markedsføres i den 
nærmeste fremtid, og som ikke giver 
anledning til større kontroverser.

Begrundelse

Retsgrundlaget for forordningen (EF-traktatens artikel 95) vedrører harmonisering af det 
indre marked. Det er ikke meningen, at det skal dække situationer, hvor det er hensigten, at 
der fortsat skal bestå betydelige forskellige mellem de nationale lovgivninger (jf. EF-
Domstolens sag C-376/98). Det er derfor nødvendigt, at produkter, der anvender materialer, 
som er kontroversielle, og for hvilke det er hensigten, at der fortsat skal gælde forskellige 
lovbestemmelser i medlemsstaterne, holdes uden for forordningens anvendelsesområde. Det 
er under alle omstændigheder usandsynligt, at produkter, der anvender sådanne materialer, 
vil være parat til at blive markedsført inden for en overskuelig fremtid.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 7 A (ny)

(7a) Denne forordning respekterer fuldt ud 
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forbuddet mod kommercialisering af 
menneskekroppen og dele heraf som sådan, 
som er fastslået som en umistelig 
minimumsgaranti i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og yderligere er blevet 
fremhævet af Europa-Parlamentet i dets 
beslutninger af 10. marts 2005 om handel 
med humane ægceller1og af 26. oktober 
2005 om patenter på bioteknologiske 
opfindelser2. Det er i dette øjemed 
nødvendigt at sikre, at donation af væv og 
celler er frivillig og vederlagsfri, og at 
udtagningen gennemføres på ikke-
kommerciel basis. Frivillig og vederlagsfri 
donation af væv og celler bidrager også til 
høje sikkerhedsstandarder for væv og celler 
og dermed til beskyttelse af menneskers 
sundhed.
___________________
1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.
2 Vedtagne tekster af denne dato, 
P6_TA(2005)0407.

Begrundelse

Det må ikke tillades, at hurtige udviklinger inden for bioteknologi og biomedicin fører til, at 
der gås på kompromis med beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, 
hvoraf en af de vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er fastlagt i Oviedo-
konventionen og i chartret om grundlæggende rettigheder. Disse krav bør særligt opfyldes i 
forbindelse med vævs- og cellebaserede lægemidler til avanceret terapi, som er yderst 
innovative nye produkter. I denne forbindelse er frivillig og vederlagsfri donation og 
udtagning på ikke-kommerciel basis vigtige principper, som bør være ufravigelige i 
Fællesskabet. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 7 B (ny)

(7b) Direktiv 2001/20/EF1 forbyder forsøg 
med genterapi, der medfører ændringer i 
forsøgspersonens kønscellers genetiske 
identitet. Direktiv 98/44/EF2 fastslår, at der 
ikke kan meddeles patent på 
fremgangsmåder til ændring af menneskets 
kønscellers genetiske identitet. For at skabe 
sammenhæng i retstilstanden bør denne 
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forordning forbyde enhver godkendelse af 
produkter, der ændrer menneskets 
kønscellers genetiske identitet.
Undtagelsesvis bør forbuddet mod en sådan 
godkendelse ikke omfatte produkter til 
behandling af gonadekræft.
___________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om anvendelse 
af god klinisk praksis ved gennemførelse af 
kliniske forsøg med lægemidler til human 
brug (EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig 
beskyttelse af bioteknologiske opfindelser 
(EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13).

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, gås der på kompromis med 
menneskets værdighed, når den genetiske arv ændres. Produkter, som hverken lovligt kan 
gøres til genstand for kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF, eller som der ikke kan 
meddeles patent på i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes efter denne 
forordning. Produkter til behandling af gonadekræft bør imidlertid kunne opnå godkendelse 
med henblik på markedsføring i Europa.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 7 C (ny)

(7c) Denne forordning bør forbyde enhver 
godkendelse af produkter, der er fremstillet 
af hybrider eller kimærer af mennesker og 
dyr eller indeholder væv eller celler, der 
hidrører herfra eller er fremstillet heraf. 
Transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til det menneskelige legeme i 
terapeutisk øjemed bør ikke være udelukket 
i henhold til denne bestemmelse, i det 
omfang der ikke herved gøres indgreb i 
kønscellerne.
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Begrundelse

Menneskets fysiske og mentale integritet og den menneskelige værdighed skal respekteres, 
som det understreges i artikel 1 og 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Skabelse af hybrider eller kimærer af mennesker og dyr er en trussel mod retten 
til respekt for menneskets integritet og en krænkelse af den menneskelige værdighed. Der bør 
derfor ikke i henhold til denne forordning godkendes produkter, der indeholder eller hidrører 
fra hybrider eller kimærer af mennesker og dyr. Xenotransplantation i terapeutisk øjemed bør 
dog ikke være udelukket, i det omfang der ikke herved gøres indgreb i kønscellerne. 

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 9

(9) Vurderingen af lægemidler til avanceret 
terapi kræver ofte særlig sagkundskab, som 
er mere omfattende end det traditionelle 
lægemiddelområde og omfatter områder på 
grænsen til andre sektorer, f.eks. 
bioteknologi og medicinsk udstyr. Der bør 
derfor hos agenturet oprettes et udvalg for 
avancerede terapier, som agenturets Udvalg 
for Humanmedicinske Lægemidler bør høre 
vedrørende vurdering af data om 
lægemidler til avanceret terapi, før det 
afgiver sin endelige videnskabelige 
udtalelse. Desuden kan Udvalget for 
Avancerede Terapier høres i forbindelse med 
vurdering af andre lægemidler, der kræver 
særlig sagkundskab inden for udvalgets 
kompetenceområde.

(9) Vurderingen af lægemidler til avanceret 
terapi kræver ofte særlig sagkundskab, som 
er mere omfattende end det traditionelle 
lægemiddelområde og omfatter områder på 
grænsen til andre sektorer, f.eks. 
bioteknologi og medicinsk udstyr. Der bør 
derfor hos agenturet oprettes et udvalg for 
avancerede terapier, som bør være 
ansvarligt for udarbejdelsen af et udkast til 
udtalelse om kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet i forbindelse med ethvert 
lægemiddel til avanceret terapi med henblik 
på endelig godkendelse i agenturets Udvalg 
for Humanmedicinske Lægemidler. Desuden 
bør Udvalget for Avancerede Terapier høres 
i forbindelse med vurdering af andre 
lægemidler, der kræver særlig sagkundskab 
inden for udvalgets kompetenceområde.

Begrundelse

Da lægemidler til avanceret terapi er meget specifikke, oprettes der et udvalg for avancerede 
terapier under EMEA bestående af eksperter med særlige kvalifikationer eller ekspertise 
inden for dette meget innovative område, som er i stadig udvikling. Derfor bør det nye udvalg 
være ansvarligt for udarbejdelsen af et udkast til udtalelse om kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet i forbindelse med ethvert lægemiddel til avanceret terapi med henblik på endelig 
godkendelse i Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler. Desuden bør udvalget høres i 
forbindelse med vurdering af andre lægemidler inden for dets kompetenceområde.
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Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) Udvalget for Avancerede Terapier bør 
rådgive Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler med hensyn til, om et 
lægemiddel er omfattet af definitionen af et 
lægemiddel til avanceret terapi.

Begrundelse

På grund af dets særlige ekspertise vedrørende lægemidler til avanceret terapi bør Udvalget 
for Avancerede Terapier bistå Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler med at vurdere, 
om et lægemiddel kan klassificeres som et lægemiddel til avanceret terapi.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 10

(10) I Udvalget for Avancerede Terapier bør 
den bedste tilgængelige 
fællesskabssagkundskab om lægemidler til 
avanceret terapi være samlet.
Sammensætningen af Udvalget for 
Avancerede Terapier bør i tilstrækkelig grad 
afspejle de videnskabelige områder, der er 
relevante for avancerede terapier, herunder 
genterapi, celleterapi, vævsmanipulering, 
medicinsk udstyr, lægemiddelovervågning 
og etik. Patientforeninger og kirurger med 
videnskabelig erfaring med lægemidler til 
avanceret terapi bør også være 
repræsenteret.

(10) I Udvalget for Avancerede Terapier bør 
den bedste tilgængelige 
fællesskabssagkundskab om lægemidler til 
avanceret terapi være samlet.
Sammensætningen af Udvalget for 
Avancerede Terapier bør i tilstrækkelig grad 
afspejle de videnskabelige områder, der er 
relevante for avancerede terapier, herunder 
genterapi, celleterapi, vævsmanipulering, 
medicinsk udstyr, lægemiddelovervågning 
og etik. Patientforeninger og læger med 
videnskabelig erfaring med lægemidler til 
avanceret terapi bør også være 
repræsenteret.

Begrundelse

Det er nødvendigt at anvende den tekniske betegnelse for at gøre teksten mere præcis.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 14

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. Frivillig 
og vederlagsfri donation af væv og celler er 

udgår
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en faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers 
sundhed.

Begrundelse

Denne betragtning udgår som følge af indsættelsen af en ny betragtning 7a og de nye artikler 
3a og 28a.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 16

(16) Fremstilling af lægemidler til avanceret 
terapi bør ske i overensstemmelse med 
principperne for god fremstillingspraksis 
som fastsat i Kommissionens direktiv 
2003/94/EF af 8. oktober 2003 om 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis for humanmedicinske 
lægemidler og testpræparater til human brug.
Der bør desuden fastlægges specifikke 
retningslinjer for lægemidler til avanceret 
terapi, så den særlige karakter af deres 
fremstillingsproces afspejles på behørig vis.

(16) Fremstilling af lægemidler til avanceret 
terapi bør ske i overensstemmelse med 
principperne for god fremstillingspraksis 
som fastsat i Kommissionens direktiv 
2003/94/EF af 8. oktober 2003 om 
principper og retningslinjer for god 
fremstillingspraksis for humanmedicinske 
lægemidler og testpræparater til human brug, 
og, om nødvendigt, tilpasses, så den 
afspejler lægemidlernes særlige karakter.
Der bør desuden fastlægges specifikke 
retningslinjer for lægemidler til avanceret 
terapi, så den særlige karakter af deres 
fremstillingsproces afspejles på behørig vis.

Begrundelse

Lægemidler til avanceret terapi har særlige karakteristika, som i væsentlig grad adskiller sig 
fra traditionelle lægemidler. Fremstillingsprocessen for de to kategorier er derfor meget 
forskellig (f.eks. kræves det i artikel 11, stk. 4, i direktivet om retningslinjer for god 
fremstillingspraksis, at referenceprøver af hvert enkelt parti af færdigproduktet opbevares i 
mindst et år efter den fastsatte udløbsdato. Det er imidlertid vanskeligt at fastsætte en 
udløbsdato for visse kategorier af lægemidler til avanceret terapi).

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 28

(28) Direktiv 2001/83/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om 
fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for 

(28) Direktiv 2001/83/EF,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om 
fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for 
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godkendelse og overvågning af human- og 
veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed -

godkendelse og overvågning af human- og
veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur og direktiv 2004/23/EF 
bør derfor ændres i overensstemmelse 
hermed -

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af indsættelsen af artikel 28a (ny) om ændring af 
direktiv 2004/23/EF om væv og celler.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1 A (ny)

Artikel 1a
Undtagelser

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på lægemidler til avanceret terapi, der 
indeholder eller er fremstillet af
menneskelige embryonale celler og 
fosterceller, primordiale kønsceller og 
celler fremstillet af sådanne celler.

Begrundelse

Retsgrundlaget for forordningen (EF-traktatens artikel 95) vedrører harmonisering af det 
indre marked. Det er ikke meningen, at det skal dække situationer, hvor det er hensigten, at 
der fortsat skal bestå betydelige forskellige mellem de nationale lovgivninger (jf. EF-
Domstolens sag C-376/98).

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D, LED 1 A (nyt)

- dets celle- eller vævsdel indeholder 
levedygtige celler eller væv, eller

Begrundelse

For så vidt angår nærværende forordning bør det vigtigste kriterium i forbindelse med en 
definition af et kombineret lægemiddel til avanceret terapi være, hvorvidt dets celle- eller 
vævsdel er levedygtig. Af hensyn til patientens sikkerhed og for at opnå en høj standard for 
evalueringen af et lægemiddel bør et kombineret lægemiddel altid klassificeres som et 
lægemiddel til avanceret terapi, når det indeholder levedygtige celler eller væv.
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Ændringsforslag 14
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D, LED 2

– dets celle- eller vævsdel skal kunne have 
en virkning på det menneskelige legeme, 
som ikke kan anses for at være sekundær i 
forhold til det nævnte udstyrs virkning.

– dets celle- eller vævsdel, der indeholder 
ikke-levedygtige celler eller væv, skal kunne 
have en virkning på det menneskelige 
legeme, som kan anses for at være primær i 
forhold til det nævnte udstyrs virkning.

Begrundelse

Et kombineret lægemiddel bør altid betragtes som et lægemiddel til avanceret terapi, når det 
indeholder ikke-levedygtige celler eller væv, som har en virkning på det menneskelige legeme, 
som kan anses for primær i forhold til det pågældende udstyrs virkning.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D A (nyt)

da) Ved "kimære" forstås:
- et embryon, hvori der er indført en celle 
fra en ikke-menneskelig form for liv, eller
- et embryon fra en ikke-menneskelig form 
for liv, hvori der er indført en 
menneskecelle, eller
- et embryon, der består af celler fra flere 
end et embryon, føtus eller menneske.

Begrundelse

Definitionen indføres med henblik på denne forordnings artikel 3c (ny).

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D B (nyt)

db) Ved "hybrid" forstås:
- et menneskeligt ovum, som er blevet 
befrugtet med en sædcelle fra en ikke-
menneskelig form for liv
- et ovum fra en ikke-menneskelig form for 
liv, der er blevet befrugtet med en 
menneskelig sædcelle
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- et menneskeligt ovum, hvori kernen fra en 
celle fra en ikke-menneskelig form for liv 
er blevet indført
- et ovum fra en ikke-menneskelig form for 
liv, hvori kernen fra en menneskelig celle 
er blevet indført, eller
- et menneskeligt ovum eller et ovum fra en 
ikke-menneskelig form for liv, som på 
anden måde indeholder haploide sæt af 
kromosomer fra både et menneske og en 
ikke-menneskelig form for liv.

Begrundelse

Definitionen indføres med henblik på denne forordnings artikel 3c. Kilde: Canadian assisted 
human reproduction act 2004.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 3

Hvis et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane celler eller væv, finder 
donation, udtagning og testning af disse 
celler eller væv sted i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktiv 2004/23/EF.

Hvis et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane celler eller væv, finder 
donation, udtagning og testning af disse 
celler eller væv sted i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktiv 2004/23/EF. 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler under Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, i det følgende 
benævnt "agenturet", kontrollerer de 
forsikringer (eller den dokumentation), 
som indehaveren af 
markedsføringstilladelsen fremkommer 
med, med hensyn til frivillig og vederlagsfri 
donation af væv og celler i 
overensstemmelse med direktiv 
2004/23/EF.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 3 A (ny)

Artikel 3a
Forbud mod kommercialisering af 

menneskekroppen og dele heraf som sådan
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Hvis et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane celler eller væv, 
gennemføres hver enkelt fase i 
godkendelsesproceduren i 
overensstemmelse med princippet om 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen eller dele heraf som 
sådan. Medlemsstaterne sikrer i dette 
øjemed og ved anvendelsen af denne 
forordning, at
- donation af humane celler og væv er 
frivillig og vederlagsfri og sker ud fra 
donors fri vilje uden betaling bortset fra 
godtgørelse, og at
- udtagning af væv og celler gennemføres 
på ikke-kommerciel basis. 

Begrundelse

Udtalelsens ordlyd bør ændres for at skabe overensstemmelse med direktivet om patenter, 
Oviedo-konventionen og chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 3 B (ny)

Artikel 3b
Forbud mod produkter, der ændrer 

menneskets kønsceller
Produkter, der ændrer menneskets 
kønscellers genetiske identitet, kan ikke 
godkendes, med undtagelse af produkter til 
behandling af gonadekræft.

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, gås der på kompromis med 
menneskets værdighed, når den genetiske arv ændres. Produkter, som hverken lovligt kan 
gøres til genstand for kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF, eller som der ikke kan 
meddeles patent på i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes efter denne 
forordning, med undtagelse af produkter til behandling af kræft.
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Ændringsforslag 20
ARTIKEL 3 C (ny)

Artikel 3c
Forbud mod produkter fremstillet af 

hybrider eller kimærer af mennesker og dyr
Produkter, der er fremstillet af hybrider 
eller kimærer af mennesker og dyr eller 
indeholder væv eller celler, der hidrører 
herfra eller er fremstillet heraf, kan ikke 
godkendes. Transplantation af somatiske 
celler eller væv fra dyr til det menneskelige 
legeme i terapeutisk øjemed er ikke 
udelukket i henhold til denne bestemmelse, 
i det omfang der ikke herved gøres indgreb 
i kønscellerne.

Begrundelse

Menneskets fysiske og mentale integritet og den menneskelige værdighed skal respekteres, 
som det understreges i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Skabelse af hybrider 
eller kimærer af mennesker og dyr er en tilsidesættelse af retten til respekt for menneskets 
integritet og en krænkelse af den menneskelige værdighed. Desuden understreges det i 
direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, at fremstilling af 
kimærer fra kønsceller er udelukket fra patentering. Der bør derfor ikke i henhold til denne 
forordning godkendes produkter, der indeholder eller er fremstillet af sådanne væv og celler.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 5, STK. -1 (nyt)

Kommissionen ændrer direktiv 2003/94/EF 
i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 26, stk. 2, for at tage højde for de 
særlige egenskaber hos lægemidler til 
avanceret terapi og, især, lægemidler 
fremstillet ud fra manipuleret væv.

Begrundelse

Lægemidler til avanceret terapi har særlige karakteristika, som i væsentlig grad adskiller sig 
fra traditionelle lægemidler. Fremstillingsprocessen for de to kategorier er derfor meget 
forskellig (f.eks. kræves det i artikel 11, stk. 4, i direktivet om retningslinjer for god 
fremstillingspraksis, at referenceprøver af hvert enkelt parti af færdigproduktet opbevares i 
mindst et år efter den fastsatte udløbsdato. Det er imidlertid vanskeligt at fastsætte en 
udløbsdato for visse kategorier af lægemidler til avanceret terapi.).
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Ændringsforslag 22
ARTIKEL 7 A (ny)

Artikel 7a
Særlige krav til produkter, der indeholder 

dyreceller
Ud over de krav, der er fastsat i 
nærværende forordning og bilagene hertil, 
godkendes produkter, der indeholder ikke-
menneskelige celler eller væv, kun, hvis der 
foreligger garanti for, at de ikke giver 
anledning til problemer med identificering 
af endogene retrovirus i de eksterne celler 
og i modtagerne, samt at der ikke dannes 
eventuelle nye virus, sker eventuelle 
immunreaktioner eller udvikles kræft.

Begrundelse

Retsgrundlaget for forordningen (EF-traktatens artikel 95) vedrører harmonisering af det 
indre marked. Det er ikke meningen, at det skal dække situationer, hvor det er hensigten, at 
der fortsat skal bestå betydelige forskellige mellem de nationale lovgivninger (jf. EF-
Domstolens sag C-376/98). Det er derfor nødvendigt, at produkter, der anvender materialer, 
som er etisk kontroversielle, og for hvilke det er hensigten, at der fortsat skal gælde 
forskellige lovbestemmelser i medlemsstaterne, holdes uden for forordningens 
anvendelsesområde. Det er under alle omstændigheder usandsynligt, at produkter, der 
anvender sådanne materialer, vil være parat til at blive markedsført inden for en overskuelig 
fremtid.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 9, STK. 2

2. Den rapportør eller medrapportør, som 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler 
har udpeget i medfør af artikel 62 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal være 
medlem af Udvalget for Avancerede 
Terapier. Dette medlem fungerer også som 
rapportør eller medrapportør for Udvalget 
for Avancerede Terapier.

2. Den rapportør eller medrapportør, som 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler 
har udpeget i medfør af artikel 62 i 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal være 
medlem af Udvalget for Avancerede 
Terapier, være foreslået af Udvalget for 
Avancerede Terapier og besidde specifik 
ekspertise inden for det pågældende 
lægemiddel. Dette medlem fungerer også 
som rapportør eller medrapportør for 
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Udvalget for Avancerede Terapier.

Begrundelse

For at sikre det optimale ekspertiseniveau skal den rapportør eller medrapportør, der 
udpeges af Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, foreslås af Udvalget for Avancerede 
Terapier og besidde specifik ekspertise inden for det pågældende lægemiddel.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 9, STK. 3

3. Resultaterne af den rådgivning, som 
Udvalget for Avancerede Terapier har ydet i 
medfør af stk. 1, sendes til formanden for 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler 
så betids, at fristen i artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 726/2004 kan 
overholdes.

3. Udkastet til udtalelse, som Udvalget for 
Avancerede Terapier har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, sendes til formanden for 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler 
så betids, at fristerne i artikel 6, stk. 3, eller 
artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
726/2004 kan overholdes.

Begrundelse

På grund af den meget specifikke og unikke karakter af lægemidler til avanceret terapi 
nedsættes der under EMEA et nyt Udvalg for Avancerede Terapier, som består af eksperter 
med specifikke kvalifikationer eller erfaring på dette meget innovative område, som er inde i 
en rivende udvikling. Den nye struktur bør derfor have ansvar for at udarbejde en udtalelse 
om kvaliteten, sikkerheden og virkningen af lægemidler, der skal godkendes endeligt af 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler. Udkastet til udtalelse bør foreligge så betids, at 
også fristen i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 726/2004 kan overholdes.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 14, STK. 2

2. Indlægssedlen skal afspejle resultaterne 
af høringer af målpatientgrupper for at 
sikre, at den er læselig, klar og let at 
anvende.

2. Såfremt lægemidler udelukkende 
anvendes af læger på patienter, kan 
resuméet af produktets egenskaber i 
henhold til artikel 11 i direktiv 2001/83/EF 
anvendes som indlægsseddel.

Begrundelse

Eftersom størstedelen af lægemidler til avanceret terapi ikke kommer i patientens hænder, 
men anvendes direkte af læger, skal oplysninger om terapien, særligt i forbindelse med 
autologe produkter, gives til patienten, inden udgangsmaterialet fjernes. Der bør derfor gives 
mulighed for at anvende resuméet af produktets egenskaber som indlægsseddel. Eftersom 
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pakken ikke kommer i patientens hænder, kan henvisningen til høringer af målpatientgrupper 
udgå.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 15, STK. 2, AFSNIT 1

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kan Kommissionen efter råd 
fra agenturet som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen 
kræve, at der oprettes et 
risikostyringssystem med henblik på at 
identificere, forebygge eller minimere risici i 
tilknytning til lægemidler til avanceret 
terapi, og at der indføres en vurdering af 
dette system, eller at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gennemfører 
særlige undersøgelser efter markedsføringen 
og forelægger disse for agenturet til 
gennemgang.

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kræver Kommissionen efter 
råd fra agenturet som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, at 
der oprettes et risikostyringssystem med 
henblik på at identificere, forebygge eller 
minimere risici i tilknytning til lægemidler 
til avanceret terapi, og at der indføres en 
vurdering af dette system, eller at 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gennemfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen og forelægger disse for 
agenturet til gennemgang.

Begrundelse

For at sikre, at risikostyringssystemet er effektivt, bør Kommissionen være forpligtet til at 
kræve, at de nødvendige foranstaltninger træffes, når der er grund til agtpågivenhed.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 17, STK. 2

2. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 nedsættes det gebyr, der skal 
betales til agenturet for rådgivning som 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 57, stk. 1, litra 
n), i forordning (EF) nr. 726/2004, med 90 
%, når der er tale om lægemidler til 
avanceret terapi.

2. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 nedsættes det gebyr, der skal 
betales til agenturet for rådgivning som 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 57, stk. 1, litra 
n), i forordning (EF) nr. 726/2004, med 
95 % for små og mellemstore virksomheder 
og med 70 % for andre ansøgere, når der er 
tale om lægemidler til avanceret terapi.

Begrundelse

Formålet med forordningen er at fremme og støtte SMV'ers udvikling af lægemidler til 
avanceret terapi. Det er derfor nødvendigt at indføre særlige gebyrnedsættelser for SMV'er i 
forbindelse med videnskabelig rådgivning. De 5 % af basisgebyret, som SMV'er vil skulle 
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dække selv, er et symbolsk beløb, som skal forhindre misbrug af et fuldstændigt gratis system.
Med henblik på at støtte ansøgere, der ikke falder ind under SMV-kriteriet, og sikre, at 
sektoren som helhed er konkurrencedygtig, bør der endvidere på alle virksomheder, uanset 
deres størrelse, anvendes en nedsættelse på 70 %.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 18, STK. 1

1. Ansøgere, der udvikler et produkt baseret 
på celler eller væv, kan anmode om en 
videnskabelig anbefaling fra agenturet for at 
få fastslået, om det pågældende produkt 
videnskabeligt set er omfattet af definitionen 
af et lægemiddel til avanceret terapi.
Agenturet afgiver denne anbefaling i samråd 
med Kommissionen.

1. Ansøgere, der udvikler et produkt baseret 
på celler eller væv, kan anmode om en 
videnskabelig anbefaling fra agenturet for at 
få fastslået, om det pågældende produkt 
videnskabeligt set er omfattet af definitionen 
af et lægemiddel til avanceret terapi.
Agenturet afgiver denne anbefaling i samråd 
med Udvalget for Avancerede Terapier og
Kommissionen senest 60 dage efter 
modtagelse af ansøgningen.

Begrundelse

Ændringen sikrer, at en ansøger får besked om det pågældende produkts klassificering i god 
tid, hvilket letter aktivitetsplanlægning og yderligere udvikling af produktet.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 19 A (ny)

Artikel 19a
Incitamenter for små og mellemstore 

biotekvirksomheder
1. Virksomheder, der fremstiller lægemidler 
til avanceret terapi, og som har højst 500 
ansatte og en omsætning på højst 100 mio. 
EUR eller en balancesum på højst 70 mio. 
EUR, er berettiget til alle de 
foranstaltninger, der tilbydes små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF1.
2. Det samme gør sig gældende for 
virksomheder, hvori andre virksomheder 
har en kapitalinteresse på op til 50 %, hvis 
disse virksomheder investerer over 15 % af 
deres årlige omsætning i forskning og 
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udvikling.
___________________
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

For mange nye biotekvirksomheder er det vanskeligt at opfylde kriterierne for at blive 
klassificeret som en SMV. En af årsagerne er, at købet eller salget af et patent eller en 
platformteknologi kan generere en stor enkeltstående omsætning, som overstiger de 
nuværende grænser. En anden årsag er, at mange virksomheder ikke opfylder de nuværende 
kriterier for uafhængighed (kapitalinteresser på under 25 %), da de har opbygget alliancer 
med andre virksomheder. Disse problemer er sandsynligvis særdeles relevante for 
biotekvirksomheder. Alligevel bør de have mere gunstige finansielle vilkår.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 19 B (ny)

Artikel 19b
Reduktion af 

markedsføringstilladelsesgebyret
1. Markedsføringstilladelsesgebyret 
reduceres med 50 %, hvis ansøgeren kan 
bevise, at der i Fællesskabet er en særlig 
offentlig interesse i lægemidlet til avanceret 
terapi, eller hvis der forventes et begrænset 
udbytte af investeringen i forbindelse med 
markedsføringen af det pågældende 
lægemiddel.
2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på 
gebyrer, som opkræves af agenturet i 
forbindelse med aktiviteter, der 
gennemføres det første år, efter at 
lægemidlet er blevet godkendt.
3. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse uden 
tidsbegrænsning på små og mellemstore 
virksomheder eller virksomheder, der har 
højst 500 ansatte og en omsætning på højst 
100 mio. EUR eller en balancesum på højst 
70 mio. EUR, for så vidt angår de gebyrer, 
der opkræves af agenturet for aktiviteter, 
der gennemføres, efter at lægemidlet er 
blevet godkendt.
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4. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse uden 
tidsbegrænsning på virksomheder, hvori 
andre virksomheder har en kapitalinteresse 
på op til 50 %, og som investerer over 15 % 
af deres årlige omsætning i forskning og 
udvikling, for så vidt angår de gebyrer, der 
opkræves af agenturet for aktiviteter, der 
gennemføres, efter at lægemidlet er blevet 
godkendt.

Begrundelse

Det er nødvendigt at nedsætte gebyret for markedsføringstilladelser i forbindelse med 
lægemidler til avanceret terapi, der har offentlig interesse, såsom lægemidler til sjældne 
sygdomme eller lægemidler, hvor ansøgeren er en SMV. I forbindelse med disse lægemidler 
og virksomheder er den centraliserede procedure en stor administrativ byrde, der bør lettes 
ved hjælp af nedsatte gebyrer. De angivne omkostningsreduktioner er ligeledes nødvendige i 
tilfælde af lægemidler til avanceret terapi til autolog eller tilsigtet anvendelse, da disse 
lægemidler kun kan markedsføres i begrænset omfang.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 21, STK. 1, LITRA C

c) fire medlemmer udpeget af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser; to af 
medlemmerne skal repræsentere kirurger og 
to af medlemmerne skal repræsentere 
patientforeninger.

c) fire medlemmer udpeget af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser; to af 
medlemmerne skal repræsentere læger og to 
af medlemmerne skal repræsentere 
patientforeninger.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør den tekniske term anvendes.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 21, STK.1, LITRA C OG LITRA C A (nyt)

c) fire medlemmer udpeget af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser; to 
af medlemmerne skal repræsentere kirurger 
og to af medlemmerne skal repræsentere 
patientforeninger.

c) to medlemmer og to stedfortrædere 
udpeget af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter høring af 
Europa-Parlamentet, som skal repræsentere 
læger,
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ca) to medlemmer og to stedfortrædere 
udpeget af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter høring af 
Europa-Parlamentet, som skal 
repræsentere patientforeninger.

Begrundelse

Med henblik på at dække alle de medicinske områder, som avancerede terapier kan anvendes 
på, bør den mere generelle medicinske ekspertise, dvs. læger, være repræsenteret i Udvalget 
for Avancerede Terapier. Ved at indføre stedfortrædere ønskes det endvidere at sikre en 
permanent repræsentation af de berørte grupper. Udpegelsen af disse medlemmer og deres 
stedfortrædere bør finde sted efter høring af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 21, STK. 2

2. Alle medlemmer af Udvalget for 
Avancerede Terapier udvælges ud fra deres 
videnskabelige kvalifikationer eller erfaring 
med hensyn til lægemidler til avanceret 
terapi. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), 
samarbejder medlemsstaterne koordineret af 
agenturets eksekutivdirektør om at sikre, at 
den endelige sammensætning af Udvalget 
for Avancerede Terapier ligeligt og på 
passende vis dækker de videnskabelige 
områder, der er relevante for avancerede 
terapier, herunder medicinsk udstyr, 
vævsmanipulering, genterapi, celleterapi, 
bioteknologi, lægemiddelovervågning, 
risikostyring og etik.

2. Alle medlemmer af eller stedfortrædere i
Udvalget for Avancerede Terapier udvælges 
ud fra deres videnskabelige kvalifikationer 
eller erfaring med hensyn til lægemidler til 
avanceret terapi. Ved anvendelsen af stk. 1, 
litra b), samarbejder medlemsstaterne 
koordineret af agenturets eksekutivdirektør 
om at sikre, at den endelige sammensætning 
af Udvalget for Avancerede Terapier ligeligt 
og på passende vis dækker de 
videnskabelige områder, der er relevante for 
avancerede terapier, herunder medicinsk 
udstyr, vævsmanipulering, genterapi, 
celleterapi, bioteknologi, 
lægemiddelovervågning, risikostyring og 
etik.

Begrundelse

De ved stk. 1 indførte stedfortrædere i Udvalget for Avancerede Terapier skal opfylde de 
samme kriterier for videnskabelige kvalifikationer eller erfaring inden for lægemidler til 
avanceret terapi som medlemmerne.
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Ændringsforslag 34
ARTIKEL 23, LITRA A

a) at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler om data, der 
fremkommer ved udviklingen af et 
lægemiddel til avanceret terapi, med 
henblik på udarbejdelse af en udtalelse om 
dets kvalitet, sikkerhed og virkning

a) at udarbejde et udkast til udtalelse om 
kvaliteten, sikkerheden og virkningen af et 
lægemiddel til avanceret terapi, som skal 
godkendes endeligt i Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler, og at 
rådgive det om data, der fremkommer ved 
udviklingen af et sådant lægemiddel

Begrundelse

På grund af den meget specifikke og unikke karakter af lægemidler til avanceret terapi 
nedsættes der under EMEA et Udvalg for Avancerede Terapier, som består af eksperter med 
specifikke kvalifikationer eller erfaring på dette meget innovative område, som er inde i en 
rivende udvikling. Den nye struktur bør have ansvar for at udarbejde en udtalelse om 
kvaliteten, sikkerheden og virkningen af lægemidler, der skal godkendes endeligt af Udvalget 
for Humanmedicinske Lægemidler. Udvalget bør endvidere høres i forbindelse med 
evalueringen af andre lægemidler under dets kompetenceområde.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 23, LITRA A A (nyt)

aa) i henhold til artikel 18 at rådgive 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler om, hvorvidt et produkt falder 
ind under definitionen af et lægemiddel til 
avanceret terapi

Begrundelse

Da Udvalget for Avancerede Terapier har særlig ekspertise inden for lægemidler til 
avanceret terapi, bør det bistå Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler i dets opgave med 
at definere, hvorvidt et lægemiddel er et lægemiddel til avanceret terapi eller ej.

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 23, STK. 1 A (nyt)

Ved udarbejdelsen af et udkast til udtalelse 
med henblik på endelig godkendelse i 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler søger Udvalget for Avancerede 
Terapier at opnå videnskabelig konsensus.
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Hvis der ikke kan opnås konsensus, 
vedtager Udvalget for Avancerede Terapier 
sin holdning med et flertal af sine 
medlemmers stemmer. Udkastet til 
udtalelse skal redegøre for de forskellige 
holdninger og baggrunden for dem.

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast til udtalelse bør 
der defineres en klar beslutningsprocedure i Udvalget for Avancerede Terapier. Vi foreslår 
derfor, at der bør opnås videnskabelig konsensus blandt medlemmerne.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 24

Kommissionen ændrer efter proceduren i 
artikel 26, stk. 2, bilag I til IV for at tilpasse 
dem til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Kommissionen ændrer efter proceduren i 
artikel 26, stk. 2, bilag II til IV for at 
tilpasse dem til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.

Begrundelse

Bilag I indeholder en grundlæggende og omfattende definition. Vi mener derfor, at den ikke 
bør kunne ændres gennem komitologi. Skulle der blive behov for ændringer som følge af 
videnskabelige fremskridt, bør de vedtages efter den fælles beslutningsprocedure med fuld 
inddragelse af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 25

Beretning Beretning og revision
Inden 5 år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse offentliggør Kommissionen en 
almindelig beretning om dens anvendelse 
med omfattende oplysninger om de 
forskellige typer lægemidler til avanceret 
terapi, der er blevet godkendt i henhold til 
denne forordning.

Inden 5 år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse offentliggør Kommissionen en 
almindelig beretning om dens anvendelse 
med omfattende oplysninger om de 
forskellige typer lægemidler til avanceret 
terapi, der er blevet godkendt i henhold til 
denne forordning.

Kommissionen vurderer i beretningen også 
de tekniske fremskridts betydning for 
anvendelsen af denne forordning og 
fremsætter om nødvendigt 
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lovgivningsforslag om en revision af dens 
anvendelsesområde med henblik på at 
medtage nye former for terapi, som 
hverken er genterapi, celleterapi eller 
vævsmanipulering.

Begrundelse

Videnskabelige fremskridt kan muliggøre flere nye former for terapi, som hverken er 
genterapi, celleterapi eller vævsmanipulering. Det vil være i patienternes interesse, at disse 
former for terapi bliver omfattet på et tidspunkt, således at de produkter, der fremkommer 
herved, kan godkendes på europæisk plan.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 25 A (ny)

Artikel 25a
Kommissionen fremsætter senest ved 
udgangen af 2007 et lovgivningsforslag 
med henblik på at sikre, at produkter til 
kosmetiske formål, som indeholder humane 
eller animalske celler eller væv, også er 
omfattet af passende fællesskabslovgivning.

Begrundelse

Produkter til kosmetiske formål, der indeholder humanske eller animalske celler eller væv, er 
hidtil ikke reguleret i fællesskabsretten, selv om de allerede markedsføres. Dette hul i 
lovgivningen skal lukkes.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 26, STK. 2, AFSNIT 1

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, og 
medmindre andet følger af artikel 26a, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af indføjelsen af den nye artikel 26a nedenfor.
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Ændringsforslag 41
ARTIKEL 26 A (ny)

Artikel 26a
Uden at det berører de 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
allerede er vedtaget, suspenderes 
anvendelsen af de bestemmelser i 
forordningen, der kræver vedtagelse af 
tekniske bestemmelser, ændringer og 
beslutninger, senest den 1. april 2008.
Europa-Parlamentet og Rådet kan efter 
forslag fra Kommissionen forny de 
pågældende bestemmelser i 
overensstemmelse med proceduren i 
traktatens artikel 251, og de reviderer til 
dette formål bestemmelserne forud for 
udløbet af ovennævnte frist.
Stk. 1 finder anvendelse, indtil det afløses 
af en ny aftale om udvalgsproceduren.

Begrundelse

Dette ændringsforslag stilles foreløbigt, indtil den nye udvalgsprocedure, som sikrer 
Parlamentet større kontrolbeføjelser, er vedtaget.

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 27, NR. 2

Bilag I, punkt 1 a (forordning (EF) nr. 726/2004)

"1a. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*].

"1a. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], undtagen 
lægemidler til avanceret terapi til autolog 
eller tilsigtet anvendelse, som kun 
fremstilles og distribueres i én medlemsstat, 
og for hvilke denne medlemsstat har fastsat 
den nationale 
markedsføringstilladelsesprocedure i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
forordning, og som et alternativ i en 
periode på fem år efter meddelelsen af 
markedsføringstilladelsen på nationalt 
plan. Efterfølgende skal en ansøgning om 
en enkelt fornyelse indgives som led i den 
centraliserede procedure med den virkning, 
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at den nationale markedsføringstilladelse 
efter fornyelsen bliver en centraliseret 
markedsføringstilladelse.

Begrundelse

Med henblik på at lette markedsføringstrinnet for mange SMV'er, der ønsker at markedsføre 
deres produkt i kun én medlemsstat, bør der gives mulighed for en markedsføringstilladelse 
på nationalt niveau for produkter, der markedsføres på nationalt niveau. Denne nationale 
markedsføringstilladelse bør begrænses til en periode på fem år. Fornyelsen efter denne 
første periode på fem år bør ske gennem en centraliseret markedsføringstilladelsesprocedure.

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 28, NR. 2

"5. Dette direktiv og samtlige forordninger, 
der er henvist til heri, berører ikke 
anvendelsen af national lovgivning, der 
forbyder eller begrænser anvendelsen af 
særlige typer humane eller animalske celler 
eller salg, udlevering eller brug af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler.
Medlemsstaterne underretter Kommis-
sionen om den relevante nationale 
lovgivning."

"5. Dette direktiv og samtlige forordninger, 
der er henvist til heri, berører ikke 
anvendelsen af national lovgivning, der 
forbyder eller begrænser anvendelsen af 
særlige typer humane eller animalske celler 
eller salg, udlevering eller brug af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler, jf. artikel 30 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab."

Begrundelse

Eftersom denne forordning delvis er en harmoniseringsforanstaltning, bør det præciseres, at 
medlemsstaterne har ret til at påberåbe sig EF-traktatens artikel 30 i forbindelse med 
spørgsmålet om adgang for visse lægemidler til deres marked. Pligten til at give 
Kommissionen meddelelse om den pågældende nationale lovgivning, jf. EF-trakatens artikel 
95, stk. 4, er kun relevant, hvis fællesskabsforanstaltningen er en ren 
harmoniseringsforanstaltning.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 28 A (ny)

Artikel 2, stk. 1 (direktiv 2004/23/EF)

Artikel 28a
Ændring af direktiv 2004/23/EF

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 
2004/23/EF affattes således:
"Når sådanne fremstillede produkter er 
omfattet af anden fælleskabslovgivning, 
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finder dette direktiv kun anvendelse på 
donation, udtagning og testning. Dette 
direktivs bestemmelser om donation, 
udtagning og testning gælder dog kun, hvis 
andet ikke følger af mere specifikke 
bestemmelser i anden 
fællesskabslovgivning."

Begrundelse

I henhold til den gældende lovgining bør donation, udtagning og testning af humane væv og 
celler ske under overholdelse af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i Fællesskabet. Endvidere skal det sikres, at menneskekroppen 
eller dele heraf ikke kommercialiseres som sådan. Medlemsstaterne skal derfor ved 
anvendelsen af denne forordning have en ufravigelig forpligtelse til at sikre, at donation er 
frivillig og vederlagsfri, og at udtagning af væv og celler gennemføres på ikke-kommerciel 
basis.

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 29, STK. 1

1. Lægemidler til avanceret terapi, som 
markedsføres lovligt på fællesskabsmarkedet 
i overensstemmelse med national lovgivning 
eller fællesskabslovgivning på tidspunktet 
for denne forordnings ikrafttrædelse, skal 
opfylde betingelserne i denne forordning 
senest 2 år efter dens ikrafttrædelse.

1. For så vidt angår lægemidler til avanceret 
terapi, bortset fra lægemidler fremstillet ud 
fra manipuleret væv, som markedsføres 
lovligt på fællesskabsmarkedet i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller fællesskabslovgivning på tidspunktet 
for denne forordnings ikrafttrædelse, skal en 
ansøgning om markedsføringstilladelse 
indgives senest fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Den foreslåede overgangsperiode på to år er for kort, eftersom alene de kliniske forsøgs 
varighed i mange tilfælde vil overstige den foreslåede tidsperiode. Ansøgerne bør endvidere 
kun være ansvarlige for datoen for indgivelse af ansøgningen og ikke for forsinkelser, som 
skyldes agenturet/nationale kompetente myndigheder eller problemer i vurderingsfasen. I 
modsat fald kan patienter miste muligheden for at få gavn af disse vigtige nye lægemidler.

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 29, STK. 1 A (nyt)

1a. For så vidt angår lægemidler fremstillet 
ud fra manipuleret væv, som markedsføres 
lovligt på fællesskabsmarkedet i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller fællesskabslovgivning på det 
tidspunkt, hvor de tekniske krav i artikel 8 
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træder i kraft, skal en ansøgning om 
markedsføringstilladelse indgives senest 
fem år efter, at de tekniske krav i artikel 8 
er trådt i kraft.

Begrundelse

Den foreslåede overgangsperiode på to år er for kort, eftersom alene de kliniske forsøgs 
varighed i mange tilfælde vil overstige den foreslåede tidsperiode. Ansøgerne bør endvidere 
kun være ansvarlige for datoen for indgivelse af ansøgningen og ikke for forsinkelser, som 
skyldes agenturet/nationale kompetente myndigheder eller problemer i vurderingsfasen. I 
modsat fald kan patienter miste muligheden for at få gavn af disse vigtige nye lægemidler.

Ændringsforslag 47
BILAG II, PUNKT 2.2.

2.2. Den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af de virksomme stoffer og 
hjælpestofferne i lægemidlet, som skal være 
bekendt med henblik på forsvarlig brug, 
administration eller implantering af 
lægemidlet. Hvis lægemidlet indeholder 
celler eller væv, skal der gives en detaljeret 
beskrivelse af disse celler eller væv og af 
kilden til dem.

2.2. Den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af de virksomme stoffer og 
hjælpestofferne i lægemidlet, som skal være 
bekendt med henblik på forsvarlig brug, 
administration eller implantering af 
lægemidlet. Hvis lægemidlet indeholder 
celler eller væv, skal der gives en detaljeret 
beskrivelse af disse celler eller væv og af 
kilden til dem, herunder dyrearten, når de 
ikke hidrører fra et menneske.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at potentielle recipienter, der har forskellige 
kulturelle overvejelser, informeres behørigt, inden de beslutter sig.

Ændringsforslag 48
BILAG III, LITRA B

b) Kvalitativ og kvantitativ angivelse af de 
virksomme indholdsstoffer, herunder, hvis 
lægemidlet indeholder celler eller væv, 
angivelsen "Dette lægemiddel indeholder 
celler af human/animalsk [alt efter det 
enkelte tilfælde] oprindelse" med en kort 
beskrivelse af disse celler eller væv og af 
deres oprindelse.

b) Kvalitativ og kvantitativ angivelse af de 
virksomme indholdsstoffer, herunder, hvis 
lægemidlet indeholder celler eller væv, 
angivelsen "Dette lægemiddel indeholder 
celler af human/animalsk [alt efter det 
enkelte tilfælde] oprindelse" med en kort 
beskrivelse af disse celler eller væv og af 
deres oprindelse, herunder dyrearten, når 
de ikke hidrører fra et menneske.
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at potentielle recipienter, der har forskellige 
kulturelle overvejelser, informeres behørigt, inden de beslutter sig.

Ændringsforslag 49
BILAG IV, LITRA A, NR. III

iii) Hvis lægemidlet indeholder celler eller 
væv, en beskrivelse af disse celler eller væv 
og af deres oprindelse.

iii) Hvis lægemidlet indeholder celler eller 
væv, en beskrivelse af disse celler eller væv 
og af deres oprindelse, herunder dyrearten, 
når de ikke hidrører fra et menneske.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at potentielle recipienter, der har forskellige 
kulturelle overvejelser, informeres behørigt, inden de beslutter sig.
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