
AD\624265NL.doc PE 374.450v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie juridische zaken

2005/0227(COD)

17.7.2006

ADVIES
van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004
(COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

Rapporteur voor advies: (*) Hiltrud Breyer

(*) Nauwere samenwerking tussen commissies - Artikel 47 van het Reglement



PE 374.450v02-00 2/30 AD\624265NL.doc

NL

PA_Legam



AD\624265NL.doc 3/30 PE 374.450v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie is bedoeld ter regulering van het op de Europese markt brengen 
van producten die zijn gebaseerd op gentherapie, celtherapie en weefselmanipulatie. Deze 
producten zijn van toenemend belang voor de moderne geneeskunde en kunnen in aanleg vele 
patiënten helpen, maar er kunnen ernstige gevaren voor de gezondheid optreden bij onjuiste 
regelgeving. Vooral op het gebied van de weefselmanipulatie bestaat geen geharmoniseerde 
Europese benadering.

Over het algemeen wordt het Commissievoorstel door alle belanghebbenden toegejuicht, maar 
uit het publieke debat en de discussie in de commissies van het Parlement is gebleken dat er op 
een aantal punten dringend verduidelijking nodig is om het voorstel juridische samenhang te 
verlenen, om tegenstrijdige interpretaties uit te sluiten, om het voorstel af te stemmen op de 
vigerende wetgeving en om de rechten van het Parlement te waarborgen. Derhalve heeft de 
Commissie juridische zaken een aantal amendementen ingediend.

1. De rechten van het Parlement in het kader van de comitologieprocedure

In het Commissievoorstel wordt voorzien in het delegeren van vrijwel alle belangrijke kwesties 
aan de comitologieprocedure. Bij een zo buitengewoon politiek vraagstuk is het zaak de rechten 
van het Parlement veilig te stellen. Het Parlement zou het recht moeten hebben om dergelijke 
besluiten te onderzoeken en te blokkeren. Het is onaanvaardbaar dat in artikel 8 van dit voorstel 
wordt verwezen naar de comitologieprocedure, hoewel de Commissie aan het Parlement zelfs 
geen ontwerp van adequate technische voorschriften heeft voorgelegd. De Europese instellingen 
hebben zojuist een nieuwe overeenkomst over de comitologieprocedure bereikt hetgeen een stap 
voorwaarts is op weg naar een evenwicht tussen hun bevoegdheden. In afwachting wordt een 
amendement voorgesteld waarmee een procedure wordt geïntroduceerd om de rol van het 
Parlement te versterken.

2. Rechtszekerheid ten aanzien van de subsidiariteit

Er bestaat een brede consensus dat de Europese Unie niet moet overgaan tot de harmonisatie van 
de wetgeving inzake het gebruik van menselijke embryo's en menselijke embryonale stamcellen. 
De Commissie stelt in artikel 28, lid 2 voor om het wetgevingsrecht van de lidstaten veilig te 
stellen. Deze bepaling volstaat echter niet en kan bij het Hof van Justitie worden aangevochten, 
aangezien zij ernstige problemen oplevert met betrekking tot de rechtsgrond van het voorstel. 
Het kan niet worden uitgesloten dat de voorgestelde verordening een volledige harmonisatie 
inhoudt. Derhalve zou het voorgestelde artikel 28, lid 2 een buitenbeentje zijn en zou inbreuk op 
het Gemeenschapsrecht niet worden uitgesloten.

Bijgevolg stelt de commissie voor om de embryonale stamcellen in artikel 1 van het 
toepassingsgebied van de verordening uit te sluiten. Aldus zou het duidelijk worden dat op deze 
gevoelige terreinen geen harmonisatie zal plaatsvinden. Bovendien moet de formulering van 
artikel 28, lid 2 van het voorstel worden gewijzigd om te onderstrepen dat lidstaten op grond van
artikel 30 van het EG-Verdrag het gebruik, de verkoop en het in de handel brengen van 
menselijke en dierlijke cellen, alsmede het gebruik van geneesmiddelen die geheel of 
gedeeltelijk uit deze cellen bestaan of daaruit zijn vervaardigd, kunnen verbieden of beperken 

3. Om te zorgen voor de samenhang van het voorstel met het vigerende 
Gemeenschapsrecht moeten bepaalde technologieën die in andere Europese wetgeving 
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verboden zijn, onder het huidige Commissievoorstel evenmin worden toegelaten.

Los van de bevoegdheid van de lidstaten mogen er geen compromissen worden gesloten ten 
aanzien van de mensenrechten en het grondwettelijk recht, zelfs wanneer op sommige terreinen 
snel vooruitgang wordt geboekt. Het beginsel van de niet-commercialisering van het menselijk 
lichaam moet worden geëerbiedigd. De integriteit van het individu is beschermd uit hoofde van 
het Verdrag van Oviedo en het Handvest van de grondrechten. Het creëren van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaeren vormt een inbreuk op het beginsel van de integriteit van het 
individu en het beginsel van de onschendbaarheid van de menselijk waardigheid. Ingrepen in de 
menselijke kiembaan worden in het Verdrag van Oviedo uitdrukkelijk genoemd als een gevaar 
voor de menselijke waardigheid. Producten waarbij wordt ingegrepen in de menselijke kiembaan
zijn krachtens Richtlijn 2001/20/EG van klinische proeven uitgesloten en krachtens Richtlijn 
98/44/EG niet octrooieerbaar. Dit geldt tevens voor menselijk-dierlijke hybriden, omdat dit in
strijd is met de openbare orde.

4. Om te zorgen voor het vrijwillig en onbetaald doneren van menselijke weefsels en cellen 
moet Richtlijn 2004/23/EG worden gewijzigd.

In verband met geavanceerde therapieën die onderhevig zijn aan snelle ontwikkelingen en 
waarvoor steeds meer menselijke weefsels en cellen nodig zijn, moeten de lidstaten uit hoofde 
van het beginsel van de niet-commercialisering van het menselijk lichaam zorgen voor de
vrijwillige en onbetaalde donatie en verkrijgen van menselijke cellen en weefsels. Derhalve moet 
Richtlijn 2004/23/EG worden gewijzigd met het oog op de toepassing van de voorgestelde 
verordening.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
TITEL

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG 
en Verordening (EG) nr. 726/2004

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG,
Verordening (EG) nr. 726/2004 en richtlijn 
2004/23/EG

Motivering

De titel van het voorstel moet worden gewijzigd, aangezien Richtlijn 2004/23/EG ook is
gewijzigd (zie amendement 45).

Amendement 2

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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OVERWEGING 6

(6) De communautaire regelgeving voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
mag niet raken aan beslissingen van lidstaten 
om het gebruik van specifieke soorten 
menselijke cellen, zoals embryonale 
stamcellen, of dierlijke cellen al dan niet toe 
te staan. Ook moet zij de toepassing van de 
nationale wetgeving waarbij de verkoop, de 
verstrekking of het gebruik van 
geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit deze cellen bestaan of daaruit zijn bereid, 
onverlet laten.

(6) De vigerende wetgeving in de lidstaten 
inzake het gebruik van bepaalde soorten 
cellen, zoals embryonale stamcellen, loopt 
aanzienlijk uiteen. De communautaire 
regelgeving voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie mag niet raken aan 
beslissingen van lidstaten om het gebruik 
van specifieke soorten menselijke cellen, 
zoals embryonale stamcellen, of dierlijke 
cellen al dan niet toe te staan. Ook moet zij 
de toepassing van de nationale wetgeving 
waarbij de verkoop, de verstrekking of het 
gebruik van geneesmiddelen die geheel of 
gedeeltelijk uit deze cellen bestaan of daaruit 
zijn bereid, onverlet laten. Bovendien is het 
onmogelijk na te gaan wanneer, indien 
überhaupt, het onderzoek naar deze cellen 
een stadium zal bereiken waarin met deze 
cellen vervaardigde commerciële producten 
in de handel kunnen worden gebracht. Ten 
einde de basisbeginselen en goede werking 
van de interne markt te eerbiedigen en voor 
rechtszekerheid te zorgen zou deze 
verordening alleen van toepassing moeten 
zijn op producten die gemaakt zijn van 
cellen waarvoor de commercialisering in de 
nabije toekomst mogelijk is en die geen 
aanleiding geven tot grote controverses.

Motivering

De rechtsgrondslag van deze verordening (artikel 95 van het EG-Verdrag) is een maatregel voor
de harmonisatie van de interne markt en niet bedoeld om situaties te regelen waarin aanzienlijke 
verschillen tussen nationale wetgevingen zullen blijven bestaan (zie Zaak C-376/98). Derhalve is 
het zaak om van het toepassingsgebied van deze verordening producten uit te sluiten waarin 
gebruik wordt gemaakt van materialen die omstreden zijn en waarvoor de uiteenlopende 
nationale wetsvoorschriften zullen blijven bestaan. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat 
producten waarin deze materialen verwerkt zijn, in de nabije toekomst klaar zullen zijn om in de 
handel te worden gebracht.

Amendement 3
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Deze verordening eerbiedigt ten 
volle het verbod om het menselijk lichaam 
en de bestanddelen ervan als zodanig als 
bron van financieel voordeel aan te 
wenden, een beginsel dat als 
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onvervreemdbare minimale waarborg is
opgenomen in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en nog 
eens door het Europees Parlement is 
onderstreept in zijn resoluties van 10 maart 
2005 over de handel in menselijke eicellen1

en van 26 oktober 2005 over octrooien op 
biotechnologische uitvindingen2. Te dien 
einde is het noodzakelijk ervoor te zorgen
dat de donatie van weefsels en cellen 
vrijwillig en onbetaald geschiedt en dat het 
verkrijgen ervan zonder winstoogmerk 
plaatsvindt. De vrijwillige en onbetaalde
donatie van weefsels en cellen draagt 
tevens bij tot  hoge veiligheidsnormen voor 
weefsels en cellen en derhalve tot de 
bescherming van de volksgezondheid.
__________
1 PB C 320 van 15.12.2005, blz. 251.
2 Aangenomen teksten van die datum, 
P6_TA(2005)0407.

Motivering

Snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en de biogeneeskunde mogen niet leiden tot 
compromissen inzake de bescherming van de grondrechten. Deze rechten waarvan een van de 
belangrijkste het recht op de integriteit van de persoon is, zijn vastgelegd in het Verdrag van 
Oviedo en in het Handvest van de grondrechten. Deze normen moeten worden nageleefd, met 
name voor op weefsels en cellen gebaseerde geneesmiddelen voor geavanceerde therapie als 
zeer innoverende nieuwe producten. In dit verband vormen het vrijwillig en onbetaald doneren, 
alsmede het verkrijgen zonder winstoogmerk de sleutelbeginselen die in de Gemeenschap 
onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd. 

Amendement 4
OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) Krachtens Richtlijn 2001/20/EG1

zijn proeven voor gentherapie verboden die 
leiden  tot modificatie van de kiembaan en 
de daarin vastgelegde genetische identiteit 
van een persoon. In Richtlijn 98/44/EG2 is 
vastgelegd dat processen tot modificatie van 
de kiembaan en de daarin vastgelegde 
genetische identiteit bij de mens als niet 
octrooieerbaar moeten worden beschouwd. 
Om de juridische samenhang te 
waarborgen zou in deze verordening elke 
toelating van producten moeten worden 
verboden die leiden tot modificatie van de 
kiembaan en de daarin vastgelegde 
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genetische identiteit van mensen. Bij wijze 
van uitzondering moet dit toelatingsverbod 
niet gelden voor producten ter behandeling 
van kanker van de geslachtsklieren. 
__________
1 Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 april 2001 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en 
bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten 
inzake de toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik (PB L 121 
van 1.5.2001, blz. 34).
2 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen (PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13).

Motivering

Zoals uit de artikelen 1 en 13 van het Verdrag van Oviedo blijkt, komt de menselijke 
waardigheid in het gedrang, wanneer het erfmateriaal van de genetische identiteit wordt 
gewijzigd. Producten die noch behoorlijk aan klinische proeven worden onderworpen krachtens 
Richtlijn 2001/20/EG noch wettelijk octrooieerbaar zijn krachtens Richtlijn 98/44/EG zouden 
niet voor toelating krachtens deze verordening in aanmerking moeten komen. Desalniettemin 
zouden producten ter behandeling van kanker van de geslachtsklieren in aanmerking moeten 
kunnen komen voor een Europese vergunning voor het in de handel brengen.

Amendement 5
OVERWEGING 7 QUATER (nieuw)

(7 quater) Deze verordening moet elke 
toelating van producten verbieden, die zijn 
afgeleid van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaeren of die weefsels of cellen bevatten 
die hieruit voortkomen of hieruit zijn 
vervaardigd. Deze bepaling moet de 
therapeutische transplantatie van 
somatische dierlijke cellen of weefsels in 
het menselijk lichaam niet uitsluiten, 
voorzover niet in de kiembaan wordt 
ingegrepen.

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd, zoals wordt onderstreept in de artikelen 1 en 3 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het creëren van menselijk-dierlijke hybriden of chimaeren 
vormt een bedreiging van het recht op integriteit van het individu en een schending van de 
menselijke waardigheid. Derhalve mag krachtens deze verordening geen toelating worden 
gegeven voor producten die menselijk-dierlijke hybriden of chimaeren bevatten of daaruit zijn
afgeleid. Xenotransplantatie voor therapeutische doeleinden zou echter niet moeten worden 
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uitgesloten, voorzover hierbij niet wordt ingegrepen in de kiembaan.

Amendement 6
OVERWEGING 9

(9) Voor de beoordeling van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
is veelal zeer specifieke deskundigheid 
vereist, die niet beperkt blijft tot het 
traditionele farmaceutische gebied maar ook 
grensgebieden met andere sectoren, zoals 
biotechnologie en medische hulpmiddelen, 
omvat. Daarom moet binnen het bureau een 
Comité voor geavanceerde therapieën 
worden ingesteld, dat het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 
het bureau in verband met de beoordeling 
van gegevens betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie moet 
raadplegen alvorens een definitief 
wetenschappelijk advies uit te brengen. Het 
Comité voor geavanceerde therapieën kan
bovendien worden geraadpleegd in verband 
met de beoordeling van andere 
geneesmiddelen wanneer daarvoor 
specifieke, tot het werkterrein van dat 
comité behorende deskundigheid vereist is.

(9) Voor de beoordeling van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
is veelal zeer specifieke deskundigheid 
vereist, die niet beperkt blijft tot het 
traditionele farmaceutische gebied maar ook 
grensgebieden met andere sectoren, zoals 
biotechnologie en medische hulpmiddelen, 
omvat. Daarom moet binnen het bureau een 
Comité voor geavanceerde therapieën 
worden ingesteld, dat verantwoordelijk is 
voor het opstellen van een ontwerpadvies 
over de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van elk geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie ter definitieve 
goedkeuring door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 
het bureau. Het Comité voor geavanceerde 
therapieën moet bovendien worden 
geraadpleegd in verband met de beoordeling 
van andere geneesmiddelen wanneer 
daarvoor specifieke, tot het werkterrein van 
dat comité behorende deskundigheid vereist 
is.

Motivering

Gezien het zeer specifieke en unieke karakter van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
wordt binnen het Europees Geneesmiddelenbureau een nieuw Comité voor geavanceerde 
therapieën in het leven geroepen dat bestaat uit deskundigen met specifieke kwalificaties of 
ervaring op dit zeer innoverende en snel evoluerende gebied. Derhalve zou de nieuwe structuur 
verantwoordelijk moeten zijn voor het opstellen van een advies over de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van producten ter definitieve goedkeuring door het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Bovendien moet het comité worden geraadpleegd over andere 
geneesmiddelen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Amendement 7
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

Het Comité voor geavanceerde therapieën 
moet advies uitbrengen aan het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik over de vraag of een product onder 
de definitie van geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie valt.
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Motivering

Gezien zijn specifieke expertise ten aanzien van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
moet het Comité voor geavanceerde therapieën het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik bijstaan bij het al dan niet indelen van een product bij de geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

Amendement 8
OVERWEGING 10

In het Comité voor geavanceerde therapieën 
moet de beste deskundigheid op het gebied 
van geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie die in de Gemeenschap beschikbaar 
is, worden bijeengebracht. Het Comité voor 
geavanceerde therapieën moet zodanig 
worden samengesteld dat alle 
wetenschappelijke terreinen die voor 
geavanceerde therapieën van belang zijn, 
waaronder gentherapie, celtherapie, 
weefselmanipulatie, medische hulpmiddelen, 
geneesmiddelenbewaking en ethiek, op 
passende wijze worden bestreken. Ook 
patiëntenverenigingen en artsen die 
wetenschappelijke ervaring met 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
hebben, moeten vertegenwoordigd zijn.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Amendement 9
OVERWEGING 14

(14) De menselijke cellen en weefsels in 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie moeten principieel door vrijwillige, 
onbetaalde donatie worden verkregen. 
Vrijwillige, onbetaalde weefsel- en 
celdonaties zijn een factor die kan 
bijdragen tot het bereiken van een hoog 
veiligheidsniveau van weefsels en cellen en 
daarmee tot de bescherming van de 
volksgezondheid.

schrappen

Motivering

Deze overweging wordt geschrapt als gevolg van het inlassen van een nieuwe overweging 7 bis 
en de nieuwe artikelen 3 bis en 28 bis.

Amendement 10
OVERWEGING 16
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(16) De vervaardiging van geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie moet 
plaatsvinden overeenkomstig de beginselen 
inzake goede praktijken bij het vervaardigen 
die zijn neergelegd in Richtlijn 2003/94/EG
van de Commissie van 8 oktober 2003 tot 
vaststelling van de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en geneesmiddelen voor 
onderzoek voor menselijk gebruik . Voorts 
moeten specifieke richtsnoeren voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
worden opgesteld waarin terdege rekening 
wordt gehouden met de bijzondere wijze van 
vervaardiging van deze geneesmiddelen.

(16) De vervaardiging van geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie moet 
plaatsvinden overeenkomstig de beginselen 
inzake goede praktijken bij het vervaardigen 
die zijn neergelegd in Richtlijn 2003/94/EG 
van de Commissie van 8 oktober 2003 tot 
vaststelling van de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en geneesmiddelen voor 
onderzoek voor menselijk gebruik en die, zo 
nodig, zijn aangepast om de specifieke aard 
van de geneesmiddelen tot uiting te 
brengen. Voorts moeten specifieke 
richtsnoeren voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie worden opgesteld 
waarin terdege rekening wordt gehouden 
met de bijzondere wijze van vervaardiging 
van deze geneesmiddelen.

Motivering

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie hebben specifieke eigenschappen die zeer 
verschillen van die van traditionele geneesmiddelen. Dit leidt tot belangrijke verschillen in hun 
vervaardigingsprocédés (bijv. krachtens artikel 11, lid 4 van de Richtlijn betreffende goede 
praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik moeten van elke 
partij eindproducten tot ten minste één jaar na de vervaldatum monsters bewaard worden. Het is 
echter moeilijk om voor bepaalde soorten geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
vervaldata te overwegen).

Amendement 11
OVERWEGING 28

(28) Richtlijn 2001/83/EG en Verordening 
(EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van communautaire procedures 
voor het verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(28) Richtlijn 2001/83/EG, Verordening 
(EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van communautaire procedures 
voor het verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau en Richtlijn 
2004/23/EG moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het inlassen van artikel 28 bis (nieuw) tot wijziging van Richtlijn 
2004/23/EG betreffende weefsels en cellen.
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Amendement 12
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Artikel 1 bis
Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie die menselijke embryonale en 
foetale cellen, primordiale kiemcellen en 
hieruit vervaardigde cellen bevatten of
hieruit zijn vervaardigd.

Motivering

De rechtsgrondslag van deze verordening (artikel 95 van het EG-Verdrag) is een maatregel voor 
de harmonisatie van de interne markt en niet bedoeld om situaties te regelen waarin aanzienlijke 
verschillen tussen nationale wetgevingen zullen blijven bestaan (zie Zaak C-376/98).

Amendement 13
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER (D), STREEPJE 1BIS (nieuw)

- het uit cellen of weefsels bestaande 
gedeelte ervan moet levensvatbare cellen of 
weefsels bevatten; of

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening moet bij de definitie van een gecombineerd 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie het voornaamste criteria de levensvatbaarheid van 
het uit cellen of weefsels bestaande gedeelte ervan zijn. Met het oog op de veiligheid van de 
patiënt en de hoge normen voor de evaluatie van een product moet een gecombineerd 
geneesmiddel altijd worden ingedeeld als een geneesmiddel voor geavanceerde therapie, 
wanneer het levensvatbare weefsels of cellen bevat.

Amendement 14
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER (D), STREEPJE 2

– het uit cellen of weefsels bestaande 
gedeelte ervan moet een werking op het 
menselijk lichaam kunnen hebben die niet 
kan worden beschouwd als ondersteuning
van de werking van de bedoelde 
hulpmiddelen.

– het uit cellen of weefsels bestaande 
gedeelte ervan dat niet-levensvatbare cellen 
of weefsels bevat, moet een werking op het 
menselijk lichaam kunnen hebben die kan 
worden beschouwd als primair voor de 
werking van de bedoelde hulpmiddelen.

Motivering

Een gecombineerd geneesmiddel moet altijd als een geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
worden beschouwd, wanneer het niet-levensvatbare cellen of weefsels bevat die een werking op 
het menselijk lichaam hebben, die als primair wordt beschouwd voor de werking van het 
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hulpmiddelengedeelte van het betreffende geneesmiddel.

Amendement 15
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER (DBIS) (nieuw)

d bis) onder "chimaera" wordt verstaan:
- een embryo waarin een cel van een niet-
menselijke levensvorm is geïntroduceerd, of 
- een embryo van een niet-menselijke 
levensvorm waarin een menselijke cel is 
geïntroduceerd; of
- een embryo dat bestaat uit cellen van 
meer dan één embryo, foetus of menselijk 
wezen;

Motivering

Deze definitie wordt ingelast met het oog op artikel 3 quater (nieuw) van deze verordening.

Amendement 16
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER D TER) (nieuw)

d ter) onder "hybride" wordt verstaan:
- een menselijke eicel die door het sperma 
van een niet-menselijke levensvorm is 
bevrucht;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm die door menselijk sperma is 
bevrucht;
- een menselijke eicel waarin de kern van 
een cel van een niet-menselijke levensvorm 
is geïntroduceerd;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm waarin de kern van een 
menselijke cel is geïntroduceerd; of
- een menselijke eicel of een eicel van een 
niet-menselijke levensvorm die op een 
andere wijze haploïde reeksen 
chromosomen van zowel een menselijk 
wezen als een niet-menselijke levensvorm 
bevat.

Motivering

Deze definitie wordt ingelast met het oog op artikel 3 quater van deze verordening. Bron: de 
Canadese wet inzake medisch ondersteunde menselijke voortplanting uit 2004.
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Amendement 17
ARTIKEL 3

Wanneer een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke cellen of 
weefsels bevat, worden deze cellen of 
weefsels overeenkomstig 
Richtlijn 2004/23/EG gedoneerd, verkregen 
en getest.

Wanneer een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke cellen of 
weefsels bevat, worden deze cellen of 
weefsels overeenkomstig 
Richtlijn 2004/23/EG gedoneerd, verkregen 
en getest. Het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik van het Europees 
Geneesmiddelenbureau, hierna "het 
bureau" genoemd, verifieert de garanties 
(of documentatie) van de houder van de 
toelating voor het in de handel brengen ten 
aanzien van de vrijwillige en onbetaalde
donatie van weefsels en cellen, zoals 
vastgelegd in Richtlijn 2004/23/EEG.

Amendement 18
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Verbod op de commercialisering van het 
menselijk lichaam en de bestanddelen 

daarvan als zodanig
Wanneer een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke weefsels 
of cellen bevat, verloopt elk stadium van de 
toelatingsprocedure overeenkomstig het 
beginsel van de niet-commercialisering van 
het menselijk lichaam of bestanddelen 
daarvan als zodanig. Te dien einde en voor 
de toepassing van deze verordening zien de 
lidstaten erop toe dat:
- de donatie van menselijke cellen en 
weefsels vrijwillig en onbetaald door de 
donor geschiedt zonder betaling behalve als 
compensatie, en 
- het verkrijgen van cellen en weefsels 
zonder winstoogmerk geschiedt.

Motivering

Snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en de biogeneeskunde mogen niet leiden tot een 
ondermijning van de bescherming van de grondrechten. Deze rechten waarvan een van de 
belangrijkste het recht op de integriteit van de persoon is, zijn vastgelegd in de 
octrooienrichtlijn, het Verdrag van Oviedo en in het Handvest van de grondrechten.
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Amendement 19
ARTIKEL 3 TER (nieuw)

Artikel 3 ter
Verbod op producten waarmee de 

menselijke kiembaan wordt gemodificeerd
Er wordt geen toelating gegeven voor 
producten waarmee de kiembaan en de 
daarin vastgelegde genetische identiteit van 
menselijke wezens wordt gemodificeerd, 
behalve voor producten ter behandeling 
van kanker van de geslachtsklieren.

Motivering

Zoals uit de artikelen 1 en 13 van het Verdrag van Oviedo blijkt, komt de menselijke 
waardigheid in het gedrang, wanneer het erfmateriaal van de genetische identiteit wordt 
gewijzigd. Producten die noch behoorlijk aan klinische proeven worden onderworpen krachtens 
Richtlijn 2001/20/EG noch wettelijk octrooieerbaar zijn krachtens Richtlijn 98/44/EG zouden 
niet voor toelating krachtens deze verordening in aanmerking moeten komen, met uitzondering 
van producten voor de behandeling van kanker.

Amendement 20
ARTIKEL 3 QUATER (nieuw)

Artikel 3 quater
Verbod op producten die uit menselijk-
dierlijke hybriden of chimaeren worden 

vervaardigd
Er wordt geen toelating gegeven voor 
producten die uit menselijk-dierlijke 
hybriden of chimaeren worden vervaardigd
of die weefsels en cellen omvatten, welke 
hieruit voortkomen of hieruit zijn 
vervaardigd. Deze bepaling laat de 
therapeutische transplantatie van 
somatische dierlijke cellen of weefsels in 
het menselijke lichaam onverlet, voorzover 
niet wordt ingegrepen in de kiembaan.

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd, zoals wordt onderstreept in de artikelen 1 en 3 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het creëren van menselijk-dierlijke hybriden of chimaeren 
vormt een inbreuk op het recht op integriteit van het individu en een schending van de menselijke
waardigheid. Bovendien wordt in Richtlijn 88/44/EG betreffende de rechtsbescherming van 
biotechnologische uitvindingen onderstreept dat het creëren van chimaeren uit kiemcellen van 
octrooiering is uitgesloten. Derhalve mag krachtens deze verordening geen toelating worden 
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gegeven voor producten die deze weefsels en cellen omvatten of daaruit zijn vervaardigd. 

Amendement 21
ARTIKEL 5, LID -1 (nieuw)

Overeenkomstig de procedure van artikel 
26, lid 2 wijzigt de Commissie Richtlijn 
2003/94EG om rekening te houden met de 
specifieke eigenschappen van 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie en vooral die van 
weefselmanipulatieproducten.

Motivering

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie hebben specifieke eigenschappen die zeer 
verschillen van die van traditionele geneesmiddelen. Dit leidt tot belangrijke verschillen in hun 
vervaardigingsprocédés (bijv. krachtens artikel 11, lid 4 van de Richtlijn betreffende goede 
praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik moeten van elke 
partij eindproducten tot ten minste één jaar na de vervaldatum monsters bewaard worden. Het is 
echter moeilijk om voor bepaalde soorten geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
vervaldata te overwegen).

Amendement 22
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
Specifieke voorschriften voor producten die 

dierlijke cellen bevatten
Naast de voorschriften die zijn opgenomen 
in deze verordening en de bijlagen ervan 
zijn producten die niet-menselijke cellen of 
weefsels bevatten, slechts toegelaten 
wanneer wordt gegarandeerd dat zij niet tot 
problemen leiden bij het aantonen van 
endogene retrovirussen in de externe cellen 
en in de ontvangers, het mogelijke ontstaan 
van nieuwe virussen, mogelijke 
immuunreacties of de mogelijke 
ontwikkeling van kanker.

Motivering

De rechtsgrondslag van deze verordening (artikel 95 van het EG-Verdrag) is een maatregel voor 
de harmonisatie van de interne markt en niet bedoeld om situaties te regelen waarin aanzienlijke 
verschillen tussen nationale wetgevingen zullen blijven bestaan (zie Zaak C-376/98). Derhalve is 
het zaak om van het toepassingsgebied van deze verordening producten uit te sluiten waarin 
gebruik wordt gemaakt van materialen die ethisch omstreden zijn en waarvoor uiteenlopende 
nationale wetsvoorschriften zullen blijven bestaan. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat 
producten waarin deze materialen verwerkt worden, in de nabije toekomst klaar zullen zijn om in 
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de handel te worden gebracht.
Amendement 23

ARTIKEL 9, LID 2

2. De uit hoofde van artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 door het 
Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik aangewezen rapporteur of co-
rapporteur moet lid zijn van het Comité voor 
geavanceerde therapieën. Dit lid moet ook 
als rapporteur of co-rapporteur voor het 
Comité voor geavanceerde therapieën 
optreden.

2. De uit hoofde van artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 door het 
Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik aangewezen rapporteur of co-
rapporteur is lid van het Comité voor 
geavanceerde therapieën, wordt 
voorgedragen door het Comité voor 
geavanceerde therapieën en beschikt over 
de specifieke deskundigheid met betrekking 
tot het betrokken product. Dit lid moet ook 
als rapporteur of co-rapporteur voor het 
Comité voor geavanceerde therapieën 
optreden.

Motivering

Om te zorgen voor het hoogste niveau van deskundigheid moeten de door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik aangewezen rapporteur en co-rapporteur door het 
Comité voor geavanceerde therapieën worden voorgedragen en over specifieke deskundigheid 
voor het betrokken product beschikken.

Amendement 24
ARTIKEL 9, LID 3

3. De adviezen die het Comité voor 
geavanceerde therapieën uit hoofde van lid 1 
uitbrengt, worden tijdig naar de voorzitter 
van het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik gezonden, zodat de in 
artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 vermelde uiterste termijn kan
worden nageleefd.

3. De ontwerpadviezen die het Comité voor 
geavanceerde therapieën uit hoofde van lid 1 
uitbrengt, worden tijdig naar de voorzitter 
van het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik gezonden, zodat de in 
artikelen 6, lid 3 of 9, lid 2 van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 vermelde uiterste 
termijnen kunnen worden nageleefd.

Motivering

Gezien het zeer specifieke en unieke karakter van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
wordt binnen het Europees Geneesmiddelenbureau een nieuw Comité voor geavanceerde 
therapieën in het leven geroepen dat bestaat uit deskundigen met specifieke kwalificaties of 
ervaring op dit zeer innoverende en snel evoluerende gebied. Derhalve zou de nieuwe structuur 
verantwoordelijk moeten zijn voor het opstellen van een advies over de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van producten ter definitieve goedkeuring door het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. De ontwerpadviezen moeten tijdig worden uitgebracht zodat de in artikel 
9, lid 2 van Verordening (EG) nr. 726/2004 vastgelegde termijn kan worden nageleefd.

Amendement 25
ARTIKEL 14, LID 2
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2. Bij de opstelling van de bijsluiter wordt 
rekening gehouden met de resultaten van 
raadplegingen van groepen patiënten die 
tot de doelgroep behoren om ervoor te 
zorgen dat de bijsluiter leesbaar, duidelijk 
en gebruiksvriendelijk is.

2. Wanneer producten uitsluitend door 
artsen op patiënten worden toegepast, kan 
de samenvatting van de kenmerken van het 
product overeenkomstig artikel 11 van 
Richtlijn 2001/83/EG als bijsluiter worden 
gebruikt.

Motivering

Aangezien de overgrote meerderheid van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie niet in 
de handen van patiënten terecht komt, maar door de arts rechtstreeks wordt toegepast, moet 
vooral in gevallen van autologe producten informatie over de therapie aan de patiënten worden 
verstrekt zelfs voordat het uitgangsmateriaal wordt verwijderd. Derhalve moet worden voorzien 
in de mogelijkheid om de samenvatting van de productkenmerken als bijsluiter te gebruiken. 
Aangezien de verpakking niet aan de patiënten ter hand wordt gesteld, kunnen de raadplegingen 
van groepen patiënten die tot de doelgroep behoren, worden geschrapt.

Amendement 26
ARTIKEL 15, LID 2, ALINEA 1

2. Wanneer er bijzondere reden tot zorg is, 
kan de Commissie op advies van het bureau 
in het kader van de vergunning voor het in 
de handel brengen verlangen dat de 
vergunninghouder een risicobeheerssysteem 
opzet om de risico’s die verbonden zijn aan 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
te bepalen, te vermijden of tot een minimum 
te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van dat 
systeem, of specifieke studies na het in de 
handel brengen uitvoert en ter beoordeling 
aan het bureau voorlegt.

2. Wanneer er bijzondere reden tot zorg is, 
verlangt de Commissie op advies van het 
bureau in het kader van de vergunning voor 
het in de handel brengen dat de 
vergunninghouder een risicobeheerssysteem 
opzet om de risico’s die verbonden zijn aan 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
te bepalen, te vermijden of tot een minimum 
te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van dat 
systeem, of specifieke studies na het in de 
handel brengen uitvoert en ter beoordeling 
aan het bureau voorlegt.

Motivering

Ter waarborging van de doelmatigheid van het risicobeheerssysteem moet de Commissie 
verplicht worden om te eisen dat de nodige maatregelen worden genomen, wanneer er reden tot 
zorg bestaat.

Amendement 27
ARTIKEL 17, LID 2

2. In afwijking van artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 297/95 wordt de 
vergoeding die aan het bureau moet worden 
betaald voor adviezen als bedoeld in lid 1 en 
in artikel 57, lid 1, onder n), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, 

2. In afwijking van artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 297/95 wordt de 
vergoeding die aan het bureau moet worden 
betaald voor adviezen als bedoeld in lid 1 en 
in artikel 57, lid 1, onder n), van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, 
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met 90% verlaagd. met 95% verlaagd voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en met 70% 
voor andere aanvragers.

Or. en

Motivering

Met deze verordening wordt getracht de KMO's bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie te stimuleren en te ondersteunen. Derhalve is het zaak om ten behoeve 
van KMO's speciale reducties op de vergoedingen voor wetenschappelijk advies te introduceren. 
De 5% van de basisvergoeding die de KMO's zelf moeten betalen, is een symbolisch bedrag om 
misbruik van een totaal gratis systeem te voorkomen. Bovendien moet een reductie van 70% 
worden toegepast ten behoeve van alle bedrijven, ongeacht hun grootte, om de aanvragers te 
steunen die niet onder de KMO-criteria vallen en om de concurrentiepositie van de hele sector 
veilig te stellen. 

Amendement 28
ARTIKEL 18, LID 1

1. Aanvragers die een product op basis van 
cellen of weefsels ontwikkelen, kunnen het 
bureau om een wetenschappelijke 
aanbeveling vragen teneinde te bepalen of 
het product op wetenschappelijke gronden 
onder de definitie van een geneesmiddel 
voor geavanceerde therapie valt. Het bureau 
doet deze aanbeveling na raadpleging van de 
Commissie.

1. Aanvragers die een product op basis van 
cellen of weefsels ontwikkelen, kunnen het 
bureau om een wetenschappelijke 
aanbeveling vragen teneinde te bepalen of 
het product op wetenschappelijke gronden 
onder de definitie van een geneesmiddel 
voor geavanceerde therapie valt. Het bureau 
doet deze aanbeveling na raadpleging van 
het Comité voor geavanceerde therapieën  
en de Commissie, binnen 60 dagen na 
ontvangst van het verzoek.

Motivering

Het is de bedoeling dat een aanvrager tijdig duidelijkheid krijgt over de indeling van het 
betrokken product waardoor de planning binnen het bedrijf en de verdere ontwikkeling van het 
product worden vergemakkelijkt.

Amendement 29
ARTIKEL 19 BIS (nieuw)

Artikel 19 bis
Stimuleringsmaatregelen voor kleine en 

middelgrote biotech-ondernemingen
1. Producenten van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie met niet meer dan 
500 werknemers en een omzet van niet 
meer dan 100 miljoen euro of een 
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balanstotaal van niet meer dan 70 miljoen 
euro komen in aanmerking voor alle 
stimuleringsmaatregelen die worden 
geboden aan de kleine en middelgrote 
ondernemingen, zoals bedoeld in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie1.
2. Hetzelfde geldt voor ondernemingen 
waarin andere ondernemingen een belang 
hebben tot 50%, indien deze 
ondernemingen meer dan 15% van hun 
jaaromzet in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten investeren.
______________
1PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Motivering

Voor vele jonge biotech-ondernemingen is het moeilijk om aan de criteria van een KMO te 
voldoen. Een van de redenen is dat de aankoop of verkoop van een octrooi of 
platformtechnologie kan leiden tot een grote eenmalige omzet die de huidige grenzen 
overschrijdt. Een andere reden is dat vele ondernemingen niet voldoen aan de huidige criteria 
inzake onafhankelijkheid (belangen van minder dan 25%), aangezien zij verbintenissen met 
andere ondernemingen zijn aangegaan. Deze problemen zijn voor biotech-ondernemingen 
waarschijnlijk van zeer groot belang. Zij moeten desalniettemin van gunstigere financiële 
voorwaarden kunnen profiteren. 

Amendement 30
ARTIKEL 19 TER (nieuw)

Artikel 19 ter
Verlaging van de vergoeding voor het 

verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen

1. De vergoeding voor het verlenen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt met 50% verlaagd, wanneer de 
aanvrager kan aantonen dat er in de 
Gemeenschap een bijzonder openbaar 
belang bestaat bij het geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie of wanneer de 
opbrengst van de investering die van het in 
de handel brengen van dat geneesmiddel 
wordt verwacht, laag is.
2. Lid 1 geldt tevens voor vergoedingen die 
het bureau in rekening brengt voor 
activiteiten na toelating in het eerste jaar 
na het verlenen van de vergunning voor het 
in de handel brengen van het 
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geneesmiddel.
3. In het geval van kleine en middelgrote 
ondernemingen of ondernemingen met niet 
meer dan 500 werknemers en een omzet 
van niet meer dan 100 miljoen euro of een 
balanstotaal van niet meer dan 70 miljoen 
euro geldt lid 1, zonder tijdslimiet, ook voor 
de vergoedingen die het bureau in rekening 
brengt voor activiteiten na toelating.
4. In het geval van een onderneming 
waarin andere ondernemingen een belang 
hebben tot 50% en die meer dan 15% van 
haar jaaromzet in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten investeert, geldt 
lid 1, zonder tijdslimiet, ook voor de 
vergoedingen die het bureau in rekening 
brengt voor activiteiten na toelating. 

Motivering

Verlagingen van de vergoeding voor het verlenen van vergunningen voor het op de markt 
brengen is nodig in gevallen waarin geneesmiddelen voor geavanceerde therapie het openbaar 
belang dienen, zoals weesgeneesmiddelen, of wanneer de aanvrager een kleine of middelgrote 
onderneming is. Voor deze producten en ondernemingen vormt de gecentraliseerde procedure 
een grote administratieve belasting die zou kunnen verlicht dankzij zeer lage vergoedingen. De 
vastgelegde kostenverlagingen zijn ook nodig in het geval van autologe geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie en voor geneesmiddelen met een specifiek gebruik, aangezien deze 
producten slechts in beperkte mate in de handel kunnen worden gebracht.

Amendement 31
ARTIKEL 21, LID 1, LETTER (C)

c) vier leden die worden benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, waarvan er twee artsen 
vertegenwoordigen en twee 
patiëntenorganisaties.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Amendement 32
ARTIKEL 21, LID 1, LETTER (C) EN LETTER (CBIS) (nieuw)

c) vier leden die worden benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, waarvan er twee artsen 
vertegenwoordigen en twee
patiëntenorganisaties.

c) twee leden en twee plaatsvervangers die 
worden benoemd door de Commissie op 
basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling en 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, en die artsen 
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vertegenwoordigen; 
c bis) twee leden en twee plaatsvervangers 
die worden benoemd door de Commissie op 
basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling en 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, die patiëntenorganisaties 
vertegenwoordigen.

Motivering

Door het inlassen van plaatsvervangers wordt gezorgd voor een permanente 
vertegenwoordiging van de betrokken groepen. De benoeming van deze leden en hun 
plaatsvervangers dient in overleg met het Europees Parlement te geschieden.

Amendement 33
ARTIKEL 21, LID 2

2. Alle leden van het Comité voor 
geavanceerde therapieën worden gekozen 
vanwege hun wetenschappelijke 
kwalificaties of ervaring op het gebied van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. 
Voor de toepassing van lid 1, onder b), 
werken de lidstaten, onder coördinatie van 
de directeur van het bureau, samen om te 
waarborgen het Comité voor geavanceerde 
therapieën uiteindelijk zodanig is 
samengesteld dat alle wetenschapsgebieden 
die van belang zijn voor geavanceerde 
therapieën, waaronder medische 
hulpmiddelen, weefselmanipulatie, 
gentherapie, celtherapie, biotechnologie, 
geneesmiddelenbewaking, risicobeheer en 
ethiek, op passende en evenwichtige wijze 
worden bestreken.

2. Alle leden en plaatsvervangers van het 
Comité voor geavanceerde therapieën 
worden gekozen vanwege hun 
wetenschappelijke kwalificaties of ervaring 
op het gebied van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie. Voor de toepassing 
van lid 1, onder b), werken de lidstaten, 
onder coördinatie van de directeur van het 
bureau, samen om te waarborgen het Comité 
voor geavanceerde therapieën uiteindelijk 
zodanig is samengesteld dat alle 
wetenschapsgebieden die van belang zijn 
voor geavanceerde therapieën, waaronder 
medische hulpmiddelen, weefselmanipulatie, 
gentherapie, celtherapie, biotechnologie, 
geneesmiddelenbewaking, risicobeheer en 
ethiek, op passende en evenwichtige wijze 
worden bestreken.

Motivering

De in lid 1 geïntroduceerde plaatsvervangende leden van het Comité voor geavanceerde 
therapieën moeten aan dezelfde criteria inzake wetenschappelijke kwalificatie en ervaring op het 
gebied van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie voldoen als de leden ervan.

Amendement 34
ARTIKEL 23, LETTER (A)

a) het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik met het oog op het 
uitbrengen van zijn advies over de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid van een 

a) een ontwerpadvies over de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid van een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
formuleren ter definitieve goedkeuring 
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geneesmiddel voor geavanceerde therapie
adviseren over de gegevens die bij de 
ontwikkeling van dat geneesmiddel zijn 
verkregen;

door het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en het Comité adviseren
over de gegevens die bij de ontwikkeling 
van dat geneesmiddel zijn verkregen;

Motivering

Gezien het zeer specifieke en unieke karakter van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
wordt binnen het Europees Geneesmiddelenbureau een nieuw Comité voor geavanceerde 
therapieën in het leven geroepen dat bestaat uit deskundigen met specifieke kwalificaties of 
ervaring op dit zeer innoverende en snel evoluerende gebied. Derhalve zou de nieuwe structuur 
verantwoordelijk moeten zijn voor het opstellen van een advies over de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van producten ter definitieve goedkeuring door het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Bovendien moet het comité worden geraadpleegd over andere 
geneesmiddelen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Amendement 35
ARTIKEL 23, LETTER (A BIS) (nieuw)

a bis) overeenkomstig artikel 18 het Comité
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik adviseren over de vraag of een 
product binnen de definitie van een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
valt;

Motivering

Gezien zijn specifieke expertise ten aanzien van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
moet het Comité voor geavanceerde therapieën het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik bijstaan bij het al dan niet indelen van een product bij de geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

Amendement 36
ARTIKEL 23, LID 1 BIS (nieuw)

Bij het opstellen van een ontwerpadvies ter 
definitieve goedkeuring door het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik streeft het Comité voor 
geavanceerde therapieën naar een 
wetenschappelijke consensus. Wanneer een 
dergelijke consensus niet kan worden 
bereikt, keurt het Comité voor 
geavanceerde therapieën het standpunt van 
de meerderheid van zijn leden goed. In het 
ontwerpadvies worden de afwijkende 
standpunten opgenomen en de redenen 
waarop zij gebaseerd zijn.
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Motivering

Met het oog op de transparantie bij de procedure ter voorbereiding van een ontwerpadvies moet 
binnen het Comité voor geavanceerde therapieën een duidelijke besluitvormingsprocedure 
worden afgebakend. Derhalve wordt voorgesteld  dat door de leden een wetenschappelijke 
consensus wordt bereikt.

Amendement 37
ARTIKEL 24

De Commissie wijzigt de bijlagen I tot en 
met IV volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure om deze bijlagen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.

De Commissie wijzigt de bijlagen II tot en 
met IV volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure om deze bijlagen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.

Motivering

Bijlage I omvat een fundamentele en inhoudelijke definitie. Derhalve mag deze niet via de 
comitologie worden gewijzigd. Mochten er ten gevolge van de wetenschappelijke vooruitgang 
wijzigingen noodzakelijk zijn, dan moeten deze in medebeslissing worden goedgekeurd met 
volledige deelneming van het Europees Parlement.  

Amendement 38
ARTIKEL 25

Verslag Verslaglegging en beoordeling
De Commissie publiceert binnen vijf jaar na 
de inwerkingtreding een algemeen verslag 
over de toepassing van deze verordening, 
waarin uitgebreide informatie wordt gegeven 
over de verschillende soorten 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
die overeenkomstig deze verordening zijn 
toegelaten.

De Commissie publiceert binnen vijf jaar na 
de inwerkingtreding een algemeen verslag 
over de toepassing van deze verordening, 
waarin uitgebreide informatie wordt gegeven 
over de verschillende soorten 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
die overeenkomstig deze verordening zijn 
toegelaten.

In dit verslag evalueert de Commissie 
tevens de weerslag van de technische 
vooruitgang op de toepassing van deze 
verordening en, indien nodig, legt zij een 
wetsvoorstel ter herziening van het 
toepassingsgebied voor om hierin nieuwe 
behandelwijzen op te nemen waartoe noch 
gentherapie noch celtherapie noch 
weefselmanipulatie behoren.

Motivering

De wetenschappelijke vooruitgang kan bijkomende nieuwe behandelwijzen mogelijk maken, die 
noch in gentherapie noch in celtherapie noch in weefselmanipulatie bestaan. Het zou in het 
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belang van de patiënten zijn om deze in de toekomst op te nemen ten einde de Europese toelating 
van de hieruit resulterende producten mogelijk te maken.

Amendement 39
ARTIKEL 25 BIS (nieuw)

Artikel 25 bis
De Commissie legt uiterlijk eind 2007 een 
wetsvoorstel voor om ervoor te zorgen dat 
ook voor producten die voor cosmetische
doeleinden worden gebruikt en die 
menselijke of dierlijke cellen of weefsels
bevatten, adequaat Gemeenschapsrecht 
wordt uitgevaardigd. 

Motivering

Tot op heden vallen producten die voor cosmetische doeleinden worden gebruikt en menselijke 
of dierlijke cellen of weefsels bevatten, niet onder het Gemeenschapsrecht, hoewel zij reeds in de 
handel worden gebracht. Deze lacune in de regelgeving moet worden gedicht.

Amendement 40
ARTIKEL 26, LID 2, ALINEA 1

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen en 
onverminderd artikel 26 bis, zijn de 
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

Motivering

Dit amendement is een gevolg van de inlassing van het hiernavolgende nieuwe artikel 26 bis.

Amendement 41
ARTIKEL 26 BIS (nieuw)

Artikel 26 bis
Onverminderd de reeds goedgekeurde 
uitvoeringsmaatregelen wordt uiterlijk op 1 
april 2008 de toepassing van de bepalingen 
van deze verordening waarvoor de 
goedkeuring van technische regels, 
wijzigingen en besluiten nodig zijn, 
opgeschort. Na een voorstel van de 
Commissie kunnen het Europees 
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Parlement en de Raad de betreffende 
bepalingen verlengen overeenkomstig de 
procedure, zoals bedoeld in artikel 251 van 
het Verdrag, en te dien einde evalueren zij 
deze bepalingen vóór bovengenoemde 
datum.
Het eerste lid is van toepassing totdat het 
door een nieuw akkoord over de 
comitologie wordt vervangen.

Motivering

Dit amendement wordt ingediend in afwachting van de goedkeuring van de nieuwe 
comitologieprocedure die voor meer controle door het Parlement zal zorgen.

Amendement 42
ARTIKEL 27, PUNT 2

Bijlage, lid 1 bis (Verordening (EG) nr. 726/2004)

In de bijlage wordt het volgende punt 1 bis 
ingevoegd:
“1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*].

In de bijlage wordt het volgende punt 1 bis 
ingevoegd:
“1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], behalve geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie voor een autoloog of 
specifiek gebruik die uitsluitend worden 
vervaardigd en gedistribueerd in één 
lidstaat en waarvoor die lidstaat als 
alternatief de nationale procedure voor het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen heeft gepland volgens de 
criteria van deze verordening, gedurende 
een periode van vijf jaar volgend op het 
verlenen van de vergunning voor het in de 
handel brengen op nationaal niveau. 
Hierna is een aanvraag voor een eenmalige 
verlenging in het kader van de 
gecentraliseerde procedure noodzakelijk, 
zodat na de verlenging de nationale 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt omgezet in een gecentraliseerde 
vergunning voor het in de handel brengen.  

Motivering

Ten einde het stadium van de markttoegang te vergemakkelijken voor vele KMO's die hun 
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product slechts in één lidstaat op de markt willen brengen, moet een vergunning voor het in de 
handel brengen op nationaal niveau mogelijk worden gemaakt voor producten die op nationaal 
niveau in de handel worden gebracht. Deze nationale vergunning voor het in de handel brengen 
moet tot een periode van vijf jaar worden beperkt. De verlenging na deze eerste periode van vijf 
jaar kan via een gecentraliseerde vergunning voor het in de handel brengen geschieden.  

Amendement 43
ARTIKEL 28, PUNT 2

Artikel 4, lid 5 (Richtlijn 2001/83/EG)

2) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:

2) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:

"5. Deze richtlijn en alle verordeningen 
waarnaar in deze richtlijn wordt verwezen 
laten de toepassing onverlet van de nationale 
wetgeving waarbij het gebruik van 
specifieke soorten menselijke of dierlijke 
cellen dan wel de verkoop, de verstrekking 
of het gebruik van geneesmiddelen die 
geheel of gedeeltelijk uit dergelijke cellen 
bestaan of daaruit zijn bereid, wordt 
verboden of beperkt. De lidstaten delen de 
desbetreffende nationale wetgeving aan de 
Commissie mede."

"5. Deze richtlijn en alle verordeningen 
waarnaar in deze richtlijn wordt verwezen 
laten de toepassing onverlet van de nationale 
wetgeving waarbij het gebruik van 
specifieke soorten menselijke of dierlijke 
cellen dan wel de verkoop, de verstrekking 
of het gebruik van geneesmiddelen die 
geheel of gedeeltelijk uit dergelijke cellen 
bestaan of daaruit zijn bereid, wordt 
verboden of beperkt uit hoofde van artikel 
30 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap."

Motivering

Aangezien deze verordening ten dele een harmonisatiemaatregel is, zou het duidelijk moeten 
worden gemaakt dat de lidstaten het recht hebben om zich op artikel 30 van het EG-Verdrag te 
beroepen in het geval van toegang van bepaalde geneesmiddelen tot hun markt. Ten aanzien van 
artikel 95, lid 4 van het EG-Verdrag is de verplíchting om nationale wetgeving dienaangaande 
aan de Commissie mede te delen slechts passend, indien de communautaire maatregel een 
volledige harmonisatiemaatregel is.

Amendement 44
ARTIKEL 28 BIS (nieuw)

Artikel 2, lid 1 (Richtlijn 2004/23/EG)

Artikel 28 bis
Wijziging van Richtlijn 2004/23/EG

In artikel 2, lid 1 van richtlijn 2004/23/EG 
wordt alinea 2 vervangen door:
"Wanneer dergelijke vervaardigde
producten onder andere communautaire 
wetgeving vallen, is deze richtlijn alleen 
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van toepassing op het doneren, verkrijgen 
en testen. De bepalingen van deze richtlijn 
inzake het doneren, verkrijgen en testen 
laten de meer specifieke bepalingen van 
andere communautaire wetgeving echter 
onverlet.

Motivering

Volgens de bestaande wetgeving moet het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels
en cellen voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen om te zorgen voor een hoog niveau 
van gezondheidsbescherming in de Gemeenschap. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat 
het menselijk lichaam of de bestanddelen ervan als zodanig niet gecommercialiseerd worden. 
Derhalve hebben de lidstaten voor de toepassing van deze verordening een dwingende 
verplichting om de vrijwillige en onbetaalde donatie te waarborgen en te garanderen dat het 
verkrijgen van weefsels of cellen zonder winstoogmerk geschiedt.

Amendement 45
ARTIKEL 29, LID 1

1. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie die bij de inwerkingtreding van 
deze verordening overeenkomstig de 
nationale of communautaire wetgeving 
rechtmatig in de Gemeenschap in de handel 
waren, moeten uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding aan deze verordening
voldoen.

1. Voor geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, andere dan 
weefselmanipulatieproducten, die bij de 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de nationale of 
communautaire wetgeving rechtmatig in de 
Gemeenschap in de handel waren, wordt een 
aanvraag voor een vergunning voor het in 
de handel brengen ingediend uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

De geplande overgangsperiode van twee jaar is te kort, aangezien de duur van de klinische 
proeven alleen al in vele gevallen de voorgestelde periode zal overschrijden. Bovendien moet de 
aanvrager slechts verantwoordelijk zijn voor de datum van indiening van de aanvraag en niet 
voor de achterstand die wordt opgelopen door het bureau/de nationale bevoegde instantie of ten 
gevolge van problemen tijdens de beoordelingsfase. Anders zouden deze belangrijke nieuwe 
geneesmiddelen aan de patiënt worden onthouden.

Amendement 46
ARTIKEL 29, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis Voor weefselmanipulatieproducten die 
bij de inwerkingtreding van de in artikel 8 
bedoelde technische voorschriften
overeenkomstig de nationale of 
communautaire wetgeving rechtmatig in de 
Gemeenschap in de handel zijn, wordt een 
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aanvraag voor een vergunning voor het in 
de handel brengen ingediend uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de in 
artikel 8 bedoelde technische voorschriften.

Motivering

De geplande overgangsperiode van twee jaar is te kort, aangezien de duur van de klinische 
proeven alleen al in vele gevallen de voorgestelde periode zal overschrijden. Bovendien moet de 
aanvrager slechts verantwoordelijk zijn voor de datum van indiening van de aanvraag en niet 
voor de achterstand die wordt opgelopen door het bureau/de nationale bevoegde instantie of ten 
gevolge van problemen tijdens de beoordelingsfase. Anders zouden deze belangrijke nieuwe 
geneesmiddelen aan de patiënt worden onthouden.

Amendement 47
BIJLAGE II, PUNT 2.2

2.2. kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat werkzame stoffen en 
andere bestanddelen van het product betreft 
waarvan de kennis onmisbaar is om het 
product op juiste wijze te gebruiken, toe te 
dienen of te implanteren. Indien het product 
cellen of weefsels bevat, moet een 
gedetailleerde beschrijving van deze cellen 
of weefsels en van hun specifieke oorsprong 
worden gegeven.

2.2. kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat werkzame stoffen en 
andere bestanddelen van het product betreft 
waarvan de kennis onmisbaar is om het 
product op juiste wijze te gebruiken, toe te 
dienen of te implanteren. Indien het product 
cellen of weefsels bevat, moet een 
gedetailleerde beschrijving van deze cellen 
of weefsels en van hun specifieke oorsprong 
worden gegeven, met inbegrip van de 
diersoort in gevallen van niet-menselijke 
oorsprong.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de potentiële ontvangers die uiteenlopende
culturele overtuigingen hebben, naar behoren worden geïnformeerd alvorens zij hun besluit 
nemen.

Amendement 48
BIJLAGE III, LETTER B)

b) Een kwalitatieve en kwantitatieve 
beschrijving van de werkzame stof(fen), 
waarbij voor producten die cellen of 
weefsels bevatten de tekst "Dit product bevat 
cellen van menselijke/dierlijke [naar gelang 
van het geval] oorsprong" wordt vermeld en 
een korte beschrijving van deze cellen of 
weefsels en van de specifieke oorsprong 
ervan wordt gegeven.

b) Een kwalitatieve en kwantitatieve 
beschrijving van de werkzame stof(fen), 
waarbij voor producten die cellen of 
weefsels bevatten de tekst "Dit product bevat 
cellen van menselijke/dierlijke [naar gelang 
van het geval] oorsprong" wordt vermeld en 
een korte beschrijving van deze cellen of 
weefsels en van de specifieke oorsprong
ervan wordt gegeven, met inbegrip van de 
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diersoort in gevallen van niet-menselijke 
oorsprong.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de potentiële ontvangers die uiteenlopende
culturele overtuigingen hebben, naar behoren worden geïnformeerd alvorens zij hun besluit 
nemen.

Amendement 49
BIJLAGE IV, LETTER A), PUNT III

(iii) indien het product cellen of weefsels 
bevat, een beschrijving van deze cellen of 
weefsels en van hun specifieke oorsprong.

(iii) indien het product cellen of weefsels 
bevat, een beschrijving van deze cellen of 
weefsels en van hun specifieke oorsprong, 
met inbegrip van de diersoort in gevallen 
van niet-menselijke oorsprong.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de potentiële ontvangers die uiteenlopende 
culturele overtuigingen hebben, naar behoren worden geïnformeerd alvorens zij hun besluit 
nemen.
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