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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag är att skapa regler för hur produkter som bygger på 
genterapi, cellterapi och vävnadsteknik skall släppas ut på marknaden i Europa. Dessa 
produkter är på väg att få en allt större betydelse och torde kunna bli till hjälp för många 
patienter, men om bestämmelserna om dem är olämpliga kan det uppstå vissa allvarliga risker 
för hälsan. Framför allt inom området vävnadsteknik saknas det ett harmoniserat europeiskt 
grepp på frågeställningarna.

Kommissionens förslag välkomnas överlag av alla berörda parter, men i den offentliga 
debatten och diskussionerna i parlamentets utskott har det framgått att det ovillkorligen 
behövs klarlägganden på vissa punkter, för att förslaget skall framstå som juridiskt 
konsekvent, för att kontroversiella tolkningar skall kunna uteslutas, för att förslaget skall 
stämma överens med dagens lagstiftning och för att parlamentets rättigheter skall tryggas. Av 
den anledningen framlägger utskottet för rättsliga frågor ett antal ändringsförslag.

1. Parlamentets rättigheter vid kommittéförfarandet

I kommissionens förslag är det tänkt att nästan alla viktiga frågor skall delegeras till
kommittéförfarandet. I så pass utpräglat politiska angelägenheter måste parlamentets 
rättigheter tryggas. Parlamentet bör ha rätt att undersöka och blockera beslut av detta slag. Det 
går inte för sig att det i artikel 8 i förslaget talas om kommittéförfarandet, fastän 
kommissionen inte ens lagt fram för parlamentet ett utkast med lämpliga tekniska krav. De 
europeiska institutionerna har nyss nått en ny överenskommelse om kommittéförfarandet och 
detta är ett framsteg med tanke på maktbalansen mellan dem. Under tiden läggs det nu fram 
ett ändringsförslag med ett förfarande som stärker parlamentets roll.

2. Rättssäkerhet om subsidiariteten

Det råder en rätt allmän enhällighet om att Europeiska unionen inte bör harmonisera 
lagstiftningen om bruk av mänskliga embryon och embryonala stamceller av mänskligt 
ursprung. Kommissionen föreslår i artikel 28.2 att medlemsstaterna skall få ha kvar sin 
lagstiftningsrätt på detta område. Det räcker emellertid inte med denna föreskrift och den kan 
dessutom ifrågasättas inför EG-domstolen eftersom den rättsliga grunden för förslaget 
föranleder allvarliga problem. Det kan inte uteslutas att förslaget till förordning innebär en 
fullständig harmonisering. I så fall skulle den föreslagna artikel 28.2 utgöra ett 
väsensfrämmande inslag och det vore inte uteslutet att brott mot gemenskapslagstiftningen 
förelåg.

Utskottet föreslår därför att embryonala stamceller inte bör tas med i förordningens 
tillämpningsområde i artikel 1. På det sättet skulle vi få klarhet om att det inte skulle företas 
någon harmonisering på dessa känsliga områden. Dessutom bör lydelsen av artikel 28.2 i 
förslaget ändras för att understryka att medlemsstaterna utgående från artikel 30 i EG-
fördraget ytterligare får förbjuda eller begränsa användning, försäljning, och utsläppande på 
marknaden av mänskliga celler eller djurceller liksom också användningen av läkemedel som 
innehåller, består av eller härrör från sådana celler.
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3. Av omtanke om konsekvensen med nuvarande gemenskapslagstiftning bör vissa 
former av teknik som är förbjudna i annan gemenskapslagstiftning inte heller tillåtas i 
kommissionens föreliggande förslag

Oavsett medlemsstaternas behörighet bör det inte kompromissas med de mänskliga 
rättigheterna eller författningsrätten, trots att det görs snabba framsteg inom vissa områden. 
Principen om att det inte får drivas handel med människokroppen måste följas. Människans 
integritet åtnjuter skydd enligt Oviedokonventionen och stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Att producera hybrider mellan människor och djur eller chimärer bryter mot 
principen om människans integritet och mot principen om människovärdet. Ingrepp i 
mänskliga könsceller finns uttryckligen omnämnda i Oviedokonventionen som ett hot mot 
människovärdet. Enligt direktiv 2001/20/EG är det inte tillåtet att utföra kliniska prövningar 
med produkter som ingriper i mänskliga könsceller och enligt direktiv 98/44/EG är sådana 
produkter inte patenterbara. Detta gäller också hybrider mellan människor och djur, eftersom 
sådana strider mot allmän ordning.

4. För att donationer av mänskliga vävnader och celler otvetydigt skall vara frivilliga 
och obetalda måste direktiv 2004/23/EG ändras

De avancerade terapierna utvecklas snabbt. I anslutning till detta och med tanke på de 
produkter för vilka det råder ett allt större behov av mänskliga vävnader och celler ställer 
principen om att det inte får drivas handel med människokroppen krav på att medlemsstaterna 
ser till att donationer och tillvaratagande av mänskliga celler och vävnader görs frivilligt och 
utan betalning. Den föreslagna förordningen kräver därför en ändring av direktiv 2004/23/EG.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
TITELN

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av direktiv 
2001/83/EG och förordning (EG) nr 
726/2004

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av direktiv 
2001/83/EG, förordning (EG) nr 726/2004
och direktiv 2004/23/EG

Motivering

Titeln på förslaget måste ändras eftersom direktiv 2004/23/EG också ändras 
(se ändringsförslag 45).
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Ändringsförslag 2
SKÄL 6

(6) Regleringen av läkemedel för avancerad 
terapi på gemenskapsnivå bör inte utgöra 
något hinder för de beslut som 
medlemsstaterna fattar om huruvida de skall 
tillåta användningen av särskilda typer av 
mänskliga celler, t.ex. embryonala 
stamceller eller djurceller. Den bör inte 
heller påverka tillämpningen av nationell 
lagstiftning som förbjuder eller begränsar 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler.

(6) Medlemsstaterna har högst olika 
lagstiftning om användningen av vissa 
typer av celler, såsom embryonala 
stamceller. Regleringen av läkemedel för 
avancerad terapi på gemenskapsnivå bör inte 
utgöra något hinder för de beslut som 
medlemsstaterna fattar om huruvida de skall 
tillåta användningen av särskilda typer av 
mänskliga celler, t.ex. embryonala 
stamceller eller djurceller. Den bör inte 
heller påverka tillämpningen av nationell 
lagstiftning som förbjuder eller begränsar 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler.
Dessutom är det omöjligt att bedöma när, 
om över huvud taget någonsin alls, 
forskningen kring sådana celler kommer 
att nå dithän att produkter framställda från 
dessa celler kan släppas ut på marknaden. 
För att de grundläggande principerna för 
den inre marknaden skall följas och för att
denna marknad skall fungera väl och 
rättssäkerhet råda bör denna förordning 
gälla endast sådana produkter framställda
från celler, som sannolikt kan släppas ut på 
marknaden inom en nära framtid och som 
inte ger upphov till några större
kontroverser.

Motivering

Den rättsliga grunden för denna förordning (artikel 95 i EG-fördraget) är en 
harmoniseringsåtgärd för den inre marknaden. Den är inte avsedd att omfatta situationer där 
det är meningen att märkbara skillnader i olika länders nationella lagstiftning skall kvarstå 
(jfr domstolens dom i mål C-376/98). Därför är det nödvändigt att från dess 
tillämpningsområde undanta sådana produkter där kontroversiellt material används och i 
fråga om vilka skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning är avsedda att kvarstå. I vilket 
fall som helst torde produkter där sådant material används knappast vara färdiga att släppas 
ut på marknaden inom en överskådlig framtid. 
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Ändringsförslag 3
SKÄL 7A (nytt)

(7a) I denna förordning respekteras helt 
och fullt det förbud mot att låta 
människokroppen och dess delar i sig 
utgöra en källa till ekonomisk vinning som
fastställts som en absolut minimigaranti i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
ytterligare understrukits av 
Europaparlamentet i dess resolutioner av 
den 10 mars 2005 om handel med 
mänskliga äggceller1och av den 26 oktober 
2005 om patent på biotekniska 
uppfinningar2. Med tanke på detta måste 
det ses till att donationer av vävnader och 
celler är frivilliga och obetalda och att 
tillvaratagandet av dem sker utan 
vinstsyfte. Frivilliga och obetalda 
donationer av vävnader och celler bidrar 
också till en hög standard på säkerheten 
hos vävnaderna och cellerna och således 
till att skydda människors hälsa.
___________
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Antagna texter av detta datum, 
P6_TA(2005)0407.

Motivering

Det kan inte tillåtas att den snabba utvecklingen inom biotekniken och biomedicinen går ut 
över skyddet av de grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter, bland vilka människans 
integritet är en av de viktigaste, har inskrivits både i Oviedokonventionen och i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Normerna i detta hänseende måste följas framför allt av 
läkemedel för avancerad terapi som bygger på vävnader och celler, eftersom dessa är mycket 
innovativa nya produkter. I detta sammanhang är frivillig och obetald donation samt 
tillvaratagande utan vinstsyfte grundläggande principer som absolut måste följas inom 
gemenskapen. 

Ändringsförslag 4
SKÄL 7B (nytt)

(7b) Direktiv 2001/20/EG1 förbjuder 
genterapeutiska prövningar som resulterar 
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i att försökspersonens könsstamcellers 
genetiska identitet förändras. I 
direktiv 98/44/EG2föreskrivs det att 
förfaringssätt för ingrepp i den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller inte 
får vara patenterbara. För att tillgodose 
kravet på en juridiskt konsekvent 
lagstiftning bör förordningen förbjuda 
godkännandet av några som helst 
produkter som förändrar könscellers 
genetiska identitet hos människor. 
Förbudet mot godkännande skall dock inte 
gälla produkter avsedda för behandling av 
cancer i könskörtlarna. 
_______________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel 
(EGT L 121, 1.5.2001, s. 34).
2 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om 
rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar 
(EGT L 213, 30.7.1998, s. 13).

Motivering

Såsom det klart framgår av artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen är det kränkande för 
människovärdet om den genetiska identiteten ändras. Produkter som varken kan göras till 
föremål för kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller lagligen patenteras enligt 
direktiv 98/44/EG bör inte heller komma i fråga för godkännande enligt denna förordning. 
Produkter för behandling av cancer i könskörtlarna bör dock kunna få ett europeiskt 
godkännande för försäljning.

Ändringsförslag 5
SKÄL 7C (nytt)

(7c) Enligt denna förordning bör inga som 
helst sådana produkter få godkännas som 
härrör från hybrider mellan människor och 
djur eller chimärer eller innehåller 
vävnader eller celler som stammar från 
eller härrör från sådana. Detta bör inte 
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innebära förbud mot transplantation av 
somatiska djurceller eller vävnader till
människokroppen för terapeutiska 
ändamål, i den utsträckning som 
könscellerna inte påverkas därav. 

Motivering

Som det står i artiklarna 1 och 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna måste människans fysiska och mentala integritet och människans värdighet 
respekteras. Att skapa hybrider mellan människor och djur eller chimärer är ett hot mot 
människans rätt till integritet och en kränkning av människans värdighet. Därför bör inga 
produkter som innehåller eller härrör från hybrider mellan människor och djur eller 
chimärer godkännas enligt denna förordning. Xenotransplantationer för terapeutiska 
ändamål bör emellertid inte uteslutas, i den utsträckning som könscellerna inte påverkas 
därav.

Ändringsförslag 6
SKÄL 9

(9) Utvärderingen av läkemedel för 
avancerad terapi kräver ofta en mycket 
specialiserad sakkunskap som ligger utanför 
det traditionella farmaceutiska området och 
omfattar områden som gränsar till andra 
sektorer, t.ex. bioteknik och medicintekniska 
produkter. Därför är det lämpligt att inom 
myndigheten tillsätta en kommitté för 
avancerade terapier, som kommittén för 
humanläkemedel bör samråda med vid 
bedömningen av uppgifter som rör 
läkemedel för avancerad terapi, innan den 
utfärdar sitt slutliga vetenskapliga yttrande. 
Kommittén för avancerade terapier kan även 
rådfrågas i samband med utvärderingen av 
andra läkemedel som kräver särskild 
sakkunskap och som faller inom dess 
kompetensområde.

(9) Utvärderingen av läkemedel för 
avancerad terapi kräver ofta en mycket 
specialiserad sakkunskap som ligger utanför 
det traditionella farmaceutiska området och 
omfattar områden som gränsar till andra 
sektorer, t.ex. bioteknik och medicintekniska 
produkter. Därför är det lämpligt att inom 
myndigheten tillsätta en kommitté för 
avancerade terapier, som bör svara för att 
utarbeta ett förslag till yttrande om 
kvaliteten, säkerheten och effekten hos 
varje läkemedel för avancerad terapi, som 
sedan slutgiltigt godkänns av kommittén för 
humanläkemedel. Kommittén för avancerade 
terapier bör även rådfrågas i samband med 
utvärderingen av andra läkemedel som 
kräver särskild sakkunskap och som faller 
inom dess kompetensområde.

Motivering

På grund av den högst särpräglade och unika beskaffenheten hos läkemedel för avancerad 
terapi skall en ny kommitté för avancerade terapier inrättas inom Europeiska 
läkemedelsmyndigheten. Kommittén skall bestå av experter med särskilda kvalifikationer eller 
erfarenheter på detta synnerligen innovativa och snabbväxande område. Därför bör denna 
nya struktur ansvara för att utarbeta ett yttrande om kvaliteten, säkerheten och effekten hos 
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produkter innan kommittén för humanläkemedel ger ett slutgiltigt godkännande. Vidare bör 
kommittén höras vid utvärderingen av andra produkter som faller under dess 
behörighetsområde.

Ändringsförslag 7
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Kommittén för avancerade terapier bör 
bistå kommittén för humanläkemedel med 
rådgivning om huruvida en produkt 
omfattas av definitionen av ett läkemedel 
för avancerad terapi.

Motivering

Till följd av sin sakkunskap i fråga om läkemedel för avancerad terapi bör kommittén för 
avancerade terapier bistå kommittén för humanläkemedel vid bedömningen av huruvida en 
produkt skall klassas som ett läkemedel för avancerad terapi eller inte.

Ändringsförslag 8
SKÄL 10

(10) Kommittén för avancerade terapier bör 
samla den bästa tillgängliga expertisen inom 
gemenskapen när det gäller läkemedel för 
avancerad terapi. Kommitténs 
sammansättning bör på ett tillfredsställande 
sätt täcka in de vetenskapliga områden som 
är relevanta för avancerade terapier som 
genterapi, cellterapi, vävnadsteknik, 
medicintekniska produkter, 
säkerhetsövervakning och etik. 
Patientorganisationer och kirurger med 
vetenskaplig erfarenhet av läkemedel för 
avancerad terapi bör också vara 
representerade.

(10) Kommittén för avancerade terapier bör 
samla den bästa tillgängliga expertisen inom 
gemenskapen när det gäller läkemedel för 
avancerad terapi. Kommitténs 
sammansättning bör på ett tillfredsställande 
sätt täcka in de vetenskapliga områden som 
är relevanta för avancerade terapier som 
genterapi, cellterapi, vävnadsteknik, 
medicintekniska produkter, 
säkerhetsövervakning och etik. 
Patientorganisationer och läkare med 
vetenskaplig erfarenhet av läkemedel för 
avancerad terapi bör också vara 
representerade.

Motivering

Exaktheten kräver att facktermen används här.

Ändringsförslag 9
SKÄL 14
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(14) Av principiella skäl bör mänskliga 
celler eller vävnader som används i 
läkemedel för avancerad terapi anskaffas 
genom frivillig donation utan ersättning.
Frivillig vävnads- och celldonation utan 
ersättning kan bidra till höga 
säkerhetsnormer för vävnader och celler 
och därigenom till skyddet av människors 
hälsa.

utgår

Motivering

Detta skäl bör utgå till följd av att det nya skälet 7a och de nya artiklarna 3a och 28a tagits 
med.

Ändringsförslag 10
SKÄL 16

(16) Tillverkningen av läkemedel för 
avancerad terapi bör ske enligt principerna 
om god tillverkningssed i kommissionens 
direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 
om fastställande av principer och riktlinjer 
för god tillverkningssed i fråga om 
humanläkemedel och prövningsläkemedel 
för humant bruk. Dessutom bör särskilda 
riktlinjer utarbetas för läkemedel för 
avancerad terapi som tar vederbörlig hänsyn 
till den särskilda karaktären av 
tillverkningsprocessen för dessa läkemedel.

(16) Tillverkningen av läkemedel för 
avancerad terapi bör ske enligt principerna 
om god tillverkningssed i kommissionens 
direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 
om fastställande av principer och riktlinjer 
för god tillverkningssed i fråga om 
humanläkemedel och prövningsläkemedel 
för humant bruk och bör om nödvändigt 
anpassas för att ta hänsyn till produkternas 
särskilda karaktär. Dessutom bör särskilda 
riktlinjer utarbetas för läkemedel för 
avancerad terapi som tar vederbörlig hänsyn 
till den särskilda karaktären av 
tillverkningsprocessen för dessa läkemedel.

Motivering

Läkemedel för avancerad terapi har särskilda egenskaper som skiljer sig avsevärt från 
traditionella läkemedel. Detta medför stora skillnader i tillverkningsprocessen. (Exempelvis 
föreskrivs det i artikel 11.4 i direktivet om god tillverkningssed att prover på varje 
tillverkningssats skall behållas under minst ett år efter utgångsdatum. Det är emellertid svårt 
att tänka sig utgångsdatum för vissa sorter av läkemedel för avancerad terapi.)

Ändringsförslag 11
SKÄL 28

(28) Direktiv 2001/83/EG och (28) Direktiv 2001/83/EG,
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av gemenskapsförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över 
humanläkemedel och veterinärmedicinska 
läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet bör därför 
ändras i enlighet med detta.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av gemenskapsförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över 
humanläkemedel och veterinärmedicinska 
läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet och 
direktiv 2004/23/EG bör därför ändras i 
enlighet med detta.

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av att det tagits med en ny artikel, 28a, med ändring av 
direktiv 2004/23/EG om vävnader och celler.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 1a
Undantag

Denna förordning skall inte gälla för 
läkemedel för avancerad terapi som 
innehåller eller härrör från celler från 
mänskliga embryon eller foster, 
primordiala könsceller och celler som 
härrör från sådana celler.

Motivering

Den rättsliga grunden för denna förordning (artikel 95 i EG-fördraget) är en 
harmoniseringsåtgärd för den inre marknaden. Den är inte avsedd att omfatta situationer där 
det är meningen att märkbara skillnader i olika länders nationella lagstiftning skall kvarstå 
(jfr domstolens mål C-376/98).

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED D, STRECKSATS 1A (ny)

– Dess cell- eller vävnadsdel innehåller 
viabla celler eller vävnader.

Motivering

Det viktigaste kriteriet vid definitionen av kombinationsläkemedel för avancerad terapi enligt 
denna förordning bör vara viabiliteten hos dess cell- eller vävnadsdel. För att garantera 
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patientsäkerhet och höga standarder vid produktutvärderingen bör man alltid klassa ett 
kombinationsläkemedel som ett läkemedel för avancerad terapi när det innehåller viabla 
vävnader eller celler.
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Ändringsförslag 14
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED D, STRECKSATS 2

– Dess cell- eller vävnadsdel skall kunna ha 
en verkan på människokroppen som inte kan 
anses sekundär till nämnda produkters 
verkan.

– Dess cell- eller vävnadsdel som innehåller 
icke-viabla celler eller vävnader skall kunna 
ha en verkan på människokroppen som kan 
anses primär till nämnda produkters verkan.

Motivering

Ett kombinationsläkemedel bör alltid betraktas som ett läkemedel för avancerad terapi om det 
innehåller icke-viabla celler eller vävnader som inverkar på människokroppen på ett sätt som 
anses vara primärt i förhållande till verkan hos den eller de medicintekniska produkter som 
ingår i läkemedlet.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DA (nytt)

(da) chimär:
– ett embryo i vilket det införts en cell från 
någon icke-mänsklig livsform, eller
– ett embryo från någon icke-mänsklig 
livsform i vilket det införts en cell från en 
människa, eller
– ett embryo som består av celler från mer 
än ett embryo eller ett foster eller en 
människa.

Motivering

Definitionen införs med tanke på artikel 3 c (ny) i den nuvarande förordningen.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DB (nytt)

(db) hybrid:
– en mänsklig äggcell som befruktats av en 
spermie från en icke-mänsklig livsform,
– en äggcell från en icke-mänsklig livsform 
som befruktats av en mänsklig spermie,
– en mänsklig äggcell i vilken en cellkärna 



PE 374.450v02-00 14/34 AD\624265SV.doc

SV

från en icke-mänsklig livsform införts,
– en äggcell från en icke-mänsklig livsform 
i vilken en mänsklig cellkärna införts, eller
– en mänsklig äggcell eller en äggcell från 
en icke-mänsklig livsform som av andra 
skäl innehåller haploida 
kromosomuppsättningar från både en 
människa och en icke-mänsklig livsform. 

Motivering

Definitionen införs med tanke på artikel 3 c i den nuvarande förordningen. Källa: Canadian 
assisted human reproduction act 2004.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 3

Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga celler eller vävnader, 
skall donation, tillvaratagande och kontroll 
av dessa celler eller vävnader ske i enlighet 
med bestämmelserna i direktiv 2004/23/EG.

Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga celler eller vävnader, 
skall donation, tillvaratagande och kontroll 
av dessa celler eller vävnader ske i enlighet 
med bestämmelserna i direktiv 2004/23/EG.
Kommittén för humanläkemedel inom 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”myndigheten”) skall pröva varje 
försäkran som avgivits (eller varje handling 
som framlagts) av innehavaren av ett 
godkännande för försäljning om att 
donation av vävnader och celler skett 
frivilligt och utan betalning, enligt vad som 
föreskrivs i direktiv 2004/23/EG.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 3A (ny)

Artikel 3a
Förbud mot handel med människokroppen 

och dess delar i sig
I de fall då ett läkemedel för avancerad 
terapi innehåller mänskliga vävnader eller 
celler skall varje etapp inom 
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godkännandeförfarandet utföras i enlighet 
med principen om att inte idka handel med
människokroppen eller dess delar i sig. 
Därför skall medlemsstaterna vid 
tillämpningen av denna förordning se till 
att
– donationer av mänskliga celler och 
vävnader görs frivilligt och utan betalning 
och av donatorns fria vilja utan annan 
betalning än kompensation, och
– tillvaratagandet av vävnader och celler 
görs utan vinstsyfte.

Motivering

Det kan inte tillåtas att den snabba utvecklingen inom biotekniken och biomedicinen går ut 
över skyddet av de grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter, bland vilka människans 
integritet är en av de viktigaste, har inskrivits både i direktivet om patenterbarhet, i 
Oviedokonventionen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 3B (ny)

Artikel 3b
Förbud mot produkter som förändrar de 

mänskliga könscellerna
Inga sådana produkter skall godkännas 
som ändrar mänskliga könscellers 
genetiska identitet, med undantag av
produkter avsedda för behandling av 
cancer i könskörtlarna.

Motivering

Såsom det klart framgår av artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen är det kränkande för 
människovärdet om den genetiska identiteten ändras. Produkter som varken kan göras till 
föremål för kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller lagligen patenteras enligt 
direktiv 98/44/EG bör inte heller komma i fråga för godkännande enligt denna förordning, 
med undantag av produkter avsedda för behandling av cancer.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 3C (ny)
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Artikel 3c
Förbud mot produkter som härrör från 

hybrider mellan människor och djur eller 
chimärer

Inga sådana produkter skall godkännas 
som härrör från hybrider mellan 
människor och djur eller chimärer eller 
innehåller vävnader eller celler som 
stammar från eller härrör från sådana. 
Detta skall inte innebära förbud mot 
transplantation av somatiska djurceller 
eller vävnader till människokroppen för 
terapeutiska ändamål, i den utsträckning 
som könscellerna inte påverkas därav.

Motivering

Människans fysiska och mentala integritet och människans värdighet måste respekteras, som 
det understrukits i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att skapa 
hybrider mellan människor och djur eller chimärer är ett brott mot människans rätt till 
integritet och en kränkning av människans värdighet. Dessutom betonas det i direktiv 
98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar att chimärer som framställts 
utgående från könsceller inte är patenterbara. Därför bör inga produkter som innehåller eller 
härrör från sådana vävnader och celler godkännas enligt denna förordning.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 5, STYCKE -1 (nytt)

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 26.2 ändra 
direktiv 2003/94/EG för att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna hos läkemedel för 
avancerad terapi och i synnerhet hos 
vävnadstekniska produkter.

Motivering

Läkemedel för avancerad terapi har särskilda egenskaper som skiljer sig avsevärt från 
traditionella läkemedel. Detta medför stora skillnader i tillverkningsprocessen. (Exempelvis 
föreskrivs i artikel 11.4 i direktivet om god tillverkningssed att prover på varje 
tillverkningssats skall behållas under minst ett år efter utgångsdatum. Det är emellertid svårt 
att tänka sig utgångsdatum för vissa sorter av läkemedel för avancerad terapi.)

Ändringsförslag 22
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ARTIKEL 7A (ny)

Artikel 7a
Särskilda krav på produkter som innehåller 

djurceller
Utöver de krav som fastställts i denna 
förordning och bilagorna till den skall 
produkter som innehåller celler eller 
vävnader av icke-mänskligt ursprung 
godkännas endast under förutsättning att 
de säkert inte ger upphov till problem med 
identifieringen av endogena retrovirus i de 
externa cellerna och mottagarna samt att 
inte nya virus eventuellt kan skapas, 
immunreaktioner eventuellt kan infinna sig 
eller cancer eventuellt kan utvecklas.

Motivering

Den rättsliga grunden för denna förordning (artikel 95 i EG-fördraget) är en 
harmoniseringsåtgärd för den inre marknaden. Den är inte avsedd att omfatta situationer där 
det är meningen att märkbara skillnader i olika länders nationella lagstiftning skall kvarstå 
(jfr domstolens mål C-376/98). Därför är det nödvändigt att från dess tillämpningsområde 
undanta sådana produkter där etiskt kontroversiellt material används och i fråga om vilka 
skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning är avsedda att kvarstå. I vilket fall som helst 
torde produkter där sådant material används knappast vara färdiga att släppas ut på 
marknaden inom en överskådlig framtid.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 9, PUNKT 2

2. Den rapportör eller medrapportör som 
kommittén för humanläkemedel utser enligt 
artikel 62 i förordning (EG) nr 726/2004 
skall vara ledamot i kommittén för 
avancerade terapier. Denna ledamot skall 
även vara rapportör eller medrapportör för 
kommittén för avancerade terapier.

2. Den rapportör eller medrapportör som 
kommittén för humanläkemedel utser enligt 
artikel 62 i förordning (EG) nr 726/2004 
skall vara ledamot i kommittén för 
avancerade terapier, utses på förslag av 
kommittén för avancerade terapier och ha 
specialkunskaper om produkten i fråga. 
Denna ledamot skall även vara rapportör 
eller medrapportör för kommittén för 
avancerade terapier.
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Motivering

För att största möjliga sakkännedom skall kunna garanteras bör den rapportör eller 
medrapportör som utses av kommittén för humanläkemedel utses på förslag av kommittén för 
avancerade terapier och besitta specialkunskaper om produkten i fråga.
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Ändringsförslag 24
ARTIKEL 9, PUNKT 3

3. Det råd som kommittén för avancerade 
terapier ger enligt punkt 1 skall sändas till 
ordföranden för kommittén för 
humanläkemedel i god tid så att tidsfristen
enligt artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 726/2004 kan hållas.

3. Det förslag till yttrande som kommittén 
för avancerade terapier avger enligt punkt 1 
skall sändas till ordföranden för kommittén 
för humanläkemedel i god tid så att 
tidsfristerna enligt artikel 6.3 eller 
artikel 9.2 i förordning (EG) nr 726/2004 
kan hållas.

Motivering

På grund av den särskilda och unika beskaffenheten hos läkemedel för avancerad terapi skall 
en ny kommitté för avancerade terapier inrättas inom Europeiska läkemedelsmyndigheten. 
Kommittén skall bestå av experter med särskilda kvalifikationer eller erfarenheter på detta 
synnerligen innovativa och snabbväxande område. Därför bör denna nya struktur ansvara för 
att utarbeta ett yttrande om kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos produkter innan 
kommittén för humanläkemedel ger ett slutgiltigt godkännande. Förslaget till yttrande bör 
avges i god tid så att även tidsfristen i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 726/2004 kan hållas.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 14, PUNKT 2

2. Bipacksedeln skall vara resultatet av 
samråd med patientmålgrupper för att 
säkerställa att den är tydlig, lättläst och 
enkel att använda.

2. Om läkemedlen ges till patienter endast 
av läkare kan en sammanfattning av 
produktens egenskaper i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2001/83/EG användas 
som bipacksedel.

Motivering

Eftersom de allra flesta läkemedel för avancerad terapi inte kommer att hamna i händerna på 
patienter utan användas direkt av läkare måste patienterna upplysas om behandlingen redan 
innan utgångsmaterialet tas bort, framför allt om det handlar om autologa produkter. Därför 
måste man kunna använda sammanfattningen av produktens egenskaper som bipacksedel. 
Eftersom patienterna inte kommer att ta befattning med förpackningen kan kravet på samråd 
med patientmålgrupper utgå.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 15, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om det finns särskild anledning till oro 
får kommissionen på myndighetens inrådan, 

2. Om det finns särskild anledning till oro 
skall kommissionen på myndighetens 
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som villkor för ett godkännande för 
försäljning, kräva att ett 
riskhanteringssystem införs som syftar till 
att identifiera, förebygga eller minimera 
risker i samband med läkemedel för 
avancerad terapi, och som omfattar en 
utvärdering av effektiviteten av detta system, 
eller att innehavaren av godkännandet för 
försäljning genomför särskilda studier efter 
det att läkemedlet börjat saluföras och 
lämnar in dessa till myndigheten för
granskning.

inrådan, som villkor för ett godkännande för 
försäljning, kräva att ett 
riskhanteringssystem införs som syftar till 
att identifiera, förebygga eller minimera 
risker i samband med läkemedel för 
avancerad terapi, och som omfattar en 
utvärdering av effektiviteten av detta system, 
eller att innehavaren av godkännandet för 
försäljning genomför särskilda studier efter 
det att läkemedlet börjat saluföras och 
lämnar in dessa till myndigheten för 
granskning.

Motivering

För att riskhanteringssystemet skall fungera effektivt bör kommissionen vara skyldig att kräva 
att nödvändiga åtgärder vidtas om det finns anledning till oro.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 17, PUNKT 2

2. Genom undantag från artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 297/95 skall en 
nedsättning med 90 % gälla för den avgift 
myndigheten tar ut för rådgivning enligt 
punkt 1 och artikel 57.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004, när denna avser läkemedel för 
avancerad terapi.

2. Genom undantag från artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 297/95 skall en 
nedsättning med 95 % för små och 
medelstora företag, och med 70 % för 
andra sökande, gälla för den avgift 
myndigheten tar ut för rådgivning enligt 
punkt 1 och artikel 57.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004, när denna avser läkemedel för 
avancerad terapi.

Motivering

Förordningen vill uppmuntra och stödja små och medelstora företag att utveckla läkemedel 
för avancerad terapi. Därför måste det införas en särskild avgiftsbefrielse för små och 
medelstora företag i samband med vetenskaplig rådgivning. De fem procent av grundavgiften 
som de små och medelstora företagen skall stå för själva är ett symboliskt belopp som skall 
förhindra eventuellt missbruk av ett helt avgiftsfritt system. För att stödja sökande som inte 
uppfyller kriterierna för små och medelstora företag och för att säkra hela sektorns 
konkurrenskraft bör dessutom en nedsättning på 70 procent gälla för alla företag oavsett 
storlek.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 18, PUNKT 1
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1. Varje sökande som utvecklar en produkt 
baserad på celler eller vävnader får begära 
en vetenskaplig rekommendation från 
myndigheten för att avgöra om produkten, 
vetenskapligt sett, omfattas av definitionen 
för läkemedel för avancerad terapi. 
Myndigheten skall lämna en sådan 
rekommendation efter samråd med 
kommissionen.

1. Varje sökande som utvecklar en produkt 
baserad på celler eller vävnader får begära 
en vetenskaplig rekommendation från 
myndigheten för att avgöra om produkten, 
vetenskapligt sett, omfattas av definitionen 
för läkemedel för avancerad terapi. 
Myndigheten skall, senast 60 dagar efter att 
begäran mottagits, lämna en sådan 
rekommendation efter samråd med 
kommittén för avancerade terapier och 
kommissionen.

Motivering

Tanken med ändringsförslaget är att i god tid ge sökanden klarhet om klassificeringen av 
produkten och därigenom underlätta företagets planering och vidareutveckling av den.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 19A (ny)

Artikel 19a
Incitament till små och medelstora 

bioteknikföretag
1. Tillverkare av läkemedel för avancerad 
terapi med högst 500 anställda och en 
omsättning på högst 100 000 000 EUR eller 
en balansräkning på högst 70 000 000 EUR 
skall ha rätt till alla de incitament som 
beviljas små och medelstora företag med 
stöd av kommissionens rekommendation 
2003/361/EG1.
2. Detta skall också gälla företag i vilka 
andra företag har intressen på upp till 50 % 
och som investerar över 15 % av sin årliga 
omsättning i forskning och utveckling.
__________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Motivering

Många nya bioteknikföretag har svårt att uppfylla kriterierna för små och medelstora företag. 
En av orsakerna till detta är att ett köp eller en försäljning av ett patent eller en 
plattformteknik kan resultera i att ett företags omsättning plötsligt blir så stor att den 
överskrider de nuvarande gränserna. En annan orsak är att många företag inte uppfyller de 
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nuvarande kriterierna för att vara självständiga företag (alltså att andra företags intressen i 
dem måste understiga 25 procent), eftersom de ingått allianser med andra företag. Sådana 
problem kommer troligen att bli högst aktuella för bioteknikföretagen. Likafullt bör dessa 
företag få mera fördelaktiga ekonomiska villkor.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 19B (ny)

Artikel 19b
Sänkt avgift för godkännande för 
försäljning
1. Avgiften för godkännande för 
försäljning av ett läkemedel för avancerad 
terapi skall sänkas med 50 % om sökanden 
kan påvisa att läkemedlet är av betydande 
allmänintresse i gemenskapen eller om 
avkastningen på investerat kapital i 
samband med försäljningen av läkemedlet 
förväntas bli ringa.
2. Punkt 1 skall också tillämpas på
myndighetens avgifter för verksamhet efter 
godkännandet under det första året efter
det att läkemedlet beviljats godkännande 
för försäljning.
3. För små och medelstora företag eller 
företag med högst 500 anställda och en 
omsättning på högst 100 000 000 EUR eller 
en balansräkning på högst 70 000 000 EUR 
skall punkt 1 tillämpas utan tidsgräns på
myndighetens avgifter för verksamhet efter 
godkännandet.
4. För företag i vilka andra företag har 
intressen på upp till 50 % och som 
investerar över 15 % av sin årliga 
omsättning i forskning och utveckling skall
punkt 1 likaså tillämpas utan tidsgräns på 
myndighetens avgifter för verksamhet efter 
godkännandet.

Motivering

Sänkta avgifter för godkännanden för försäljning behövs för sådana läkemedel för avancerad 
terapi som är av allmänintresse, såsom läkemedel mot sällsynta sjukdomar, eller i de fall då 
sökanden hör till kategorin små och medelstora företag. För sådana läkemedel och företag 
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innebär det centraliserade förfarandet en betungande byråkrati, som bör lättas upp genom att 
avgifterna görs så låga som möjligt. De kostnadssänkningar som föreskrivits behövs också för 
autologa läkemedel för avancerad terapi samt för läkemedel för avsedd användning, eftersom 
marknaden för dessa är begränsad.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED C

(c) fyra ledamöter som utses av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
inbjudan att anmäla intresse, varav två 
ledamöter skall företräda kirurger och två 
patientorganisationer.

(c) fyra ledamöter som utses av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
inbjudan att anmäla intresse, varav två 
ledamöter skall företräda läkare och två 
patientorganisationer.

Motivering

Exaktheten kräver att facktermen används här.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED C OCH CA (nytt)

(c) fyra ledamöter som utses av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
inbjudan att anmäla intresse, varav 
två ledamöter skall företräda kirurger och 
två patientorganisationer.

(c) två ledamöter och två suppleanter som 
utses av kommissionen på grundval av en 
offentlig inbjudan att anmäla intresse och 
efter samråd med Europaparlamentet och 
som skall företräda läkare,

(ca) två ledamöter och två suppleanter som 
utses av kommissionen på grundval av en 
offentlig inbjudan att anmäla intresse och 
efter samråd med Europaparlamentet och 
som skall företräda patientorganisationer.

Motivering

För att alla områden inom medicinen som de avancerade terapierna kan tänkas hänföra sig 
till skall omfattas bör kommittén för avancerade terapier representeras av en mer allmän 
medicinsk expertis, dvs. läkare. Vidare är det tänkt att införandet av suppleanter skall ge alla 
berörda grupper ständig representation. Dessa ledamöter och suppleanter bör utses efter 
samråd med Europaparlamentet.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 21, PUNKT 2

2. Samtliga ledamöter i kommittén för 2. Samtliga ledamöter och suppleanter i 
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avancerade terapier skall väljas på grundval 
av deras vetenskapliga kvalifikationer eller 
erfarenheter när det gäller läkemedel för 
avancerad terapi. Med avseende på punkt 1 b 
skall medlemsstaterna, under samordning av 
myndighetens verkställande direktör, 
samverka så att den slutliga 
sammansättningen av kommittén för 
avancerade terapier på ett lämpligt och väl 
avvägt sätt täcker de vetenskapliga områden 
som är relevanta för avancerade terapier, 
inklusive medicintekniska produkter, 
vävnadsteknik, genterapi, cellterapi, 
bioteknik, säkerhetsövervakning, 
riskhantering och etik.

kommittén för avancerade terapier skall 
väljas på grundval av deras vetenskapliga 
kvalifikationer eller erfarenheter när det 
gäller läkemedel för avancerad terapi. Med 
avseende på punkt 1 b skall 
medlemsstaterna, under samordning av 
myndighetens verkställande direktör, 
samverka så att den slutliga 
sammansättningen av kommittén för 
avancerade terapier på ett lämpligt och väl 
avvägt sätt täcker de vetenskapliga områden 
som är relevanta för avancerade terapier,
inklusive medicintekniska produkter, 
vävnadsteknik, genterapi, cellterapi, 
bioteknik, säkerhetsövervakning, 
riskhantering och etik.

Motivering

De i punkt 1 introducerade suppleanterna i kommittén för avancerade terapier skall, i fråga 
om läkemedel för avancerad terapi, uppfylla samma krav på vetenskapliga kvalifikationer 
eller erfarenheter som ledamöterna.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 23, LED A

(a) bistå kommittén för humanläkemedel 
med rådgivning om de uppgifter som tas 
fram under utvecklingen av ett läkemedel 
för avancerad terapi, inför utarbetandet av 
ett yttrande om läkemedlets kvalitet, 
säkerhet och effekt,

(a) utarbeta ett förslag till yttrande om 
kvaliteten, säkerheten och effekten hos ett 
läkemedel för avancerad terapi, som sedan 
skall godkännas slutgiltigt av kommittén 
för humanläkemedel, och bistå kommittén 
för humanläkemedel med rådgivning om de 
uppgifter som tas fram under utvecklingen 
av ett sådant läkemedel,

Motivering

På grund av den särskilda och unika beskaffenheten hos läkemedel för avancerad terapi skall 
en ny kommitté för avancerade terapier inrättas inom Europeiska läkemedelsmyndigheten. 
Kommittén skall bestå av experter med särskilda kvalifikationer eller erfarenheter på detta 
synnerligen innovativa och snabbväxande område. Därför bör denna nya struktur ansvara för 
att utarbeta ett yttrande om kvaliteten, säkerheten och effekten hos produkter innan kommittén 
för humanläkemedel ger ett slutgiltigt godkännande. Vidare bör kommittén höras vid
utvärderingen av andra produkter som faller under dess behörighetsområde.
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Ändringsförslag 35
ARTIKEL 23, LED AA (nytt)

(aa) i enlighet med artikel 18 bistå 
kommittén för humanläkemedel med 
rådgivning om huruvida en produkt 
omfattas av definitionen av ett läkemedel 
för avancerad terapi,

Motivering

Genom sin sakkunskap i fråga om läkemedel för avancerad terapi bör kommittén för 
avancerade terapier bistå kommittén för humanläkemedel vid bedömningen av huruvida en 
produkt skall klassas som ett läkemedel för avancerad terapi eller inte.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 23, STYCKE 1A (nytt)

När kommittén för avancerade terapier 
utarbetar ett förslag till yttrande som skall 
godkännas slutgiltigt av kommittén för 
humanläkemedel skall den sträva efter att 
nå vetenskaplig enighet. Om sådan enighet 
inte kan nås skall kommittén för 
avancerade terapier anta den ståndpunkt 
som majoriteten av dess ledamöter 
företräder. I förslaget till yttrande skall de 
avvikande ståndpunkterna med 
motiveringar anges.

Motivering

För att garantera insyn i hur förslag till yttranden utarbetas bör kommittén för avancerade 
terapier fastställa en tydlig beslutsgång. Således föreslås att dess ledamöter skall eftersträva 
vetenskaplig enighet.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 24

Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2 ändra 
bilagorna I-IV för att anpassa dem till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2 ändra 
bilagorna II-IV för att anpassa dem till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
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Motivering

Bilaga I innehåller en grundläggande och väsentlig definition. Därför anser vi att den inte 
bör få ändras genom kommittéförfarandet. Om det till följd av vetenskapens framsteg skulle 
bli nödvändigt att ändra i den bör ändringarna antas genom medbeslutandeförfarandet så att 
Europaparlamentet helt och fullt får medverka.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 25

Rapportering Rapport och översyn
Senast fem år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om dess 
tillämpning, med utförlig information om de 
olika typer av läkemedel som godkänts för 
avancerad terapi i enlighet med denna 
förordning.

Senast fem år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om dess 
tillämpning, med utförlig information om de 
olika typer av läkemedel som godkänts för 
avancerad terapi i enlighet med denna 
förordning.

I denna rapport skall kommissionen också 
bedöma hur den tekniska utvecklingen 
påverkar tillämpningen av förordningen 
och vid behov lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om översyn av dess 
räckvidd, så att den också kan komma att 
omfatta sådana nya terapier som inte 
handlar om vare sig genterapi eller 
cellterapi eller vävnadsteknik.

Motivering

I och med att vetenskapen går framåt kan det bli möjligt med nya terapier som inte handlar 
om vare sig genterapi eller cellterapi eller vävnadsteknik. Det skulle ligga i patienternas 
intresse att dessa terapier någon gång i framtiden kom att tas med, för att de produkter de ger 
upphov till skulle kunna godkännas på europeisk nivå.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 25A (ny)

Artikel 25a
Kommissionen skall senast vid utgången av 
2007 lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
att se till att också produkter som används 
för kosmetiska ändamål och innehåller 
celler eller vävnader från människor eller 
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djur omfattas av lämplig
gemenskapslagstiftning.

Motivering

Hittills finns det ingen gemenskapslagstiftning om produkter som används för kosmetiska 
ändamål och innehåller celler eller vävnader från människor eller djur, fastän sådana 
produkter redan finns ute på marknaden. Här har vi en lucka i lagstiftningen som måste 
täppas till.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 26, PUNKT 2, STYCKE 1

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 26a, skall artiklarna 5 och 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det 
beslutet.

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av att det tagits med en ny artikel, 26a, nedan.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 26A (ny)

Artikel 26a
Utan att det påverkar tillämpningen av 
redan antagna genomförandebestämmelser 
skall tillämpningen av de bestämmelser i 
denna förordning som innehåller krav på 
antagandet av tekniska föreskrifter, 
ändringar och beslut upphöra senast den 
1 april 2008. Europaparlamentet och rådet 
kan, på förslag av kommissionen, förnya 
ifrågavarande bestämmelser i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i fördraget och 
skall med tanke på detta göra en översyn av 
dem före ovannämnda datum. 
Första stycket skall gälla till dess att det 
ersätts av en ny överenskommelse om 
kommittéförfarandet.
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Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram preliminärt till dess att det nya kommittéförfarandet har 
antagits, vilket kommer att säkerställa ökad tillsyn från parlamentets sida.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 27, LED 2

Bilaga, punkt 1a (förordning (EG) nr 726/2004)

”1a. Läkemedel för avancerad terapi enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/... (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)].

”1a. Läkemedel för avancerad terapi enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/... (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)], med 
undantag av läkemedel för avancerad 
terapi för autolog eller avsedd användning, 
förutsatt att dessa läkemedel tillverkas och 
distribueras uteslutande i en enda 
medlemsstat samt att medlemsstaten haft 
för avsikt att alternativet med nationellt 
godkännande enligt kriterierna i denna 
förordning skall kunna komma i fråga för 
försäljning inom landet under fem år efter 
att sådant godkännande beviljats. Därefter 
skall en ansökan om ett enda förnyande 
göras inom ramen för det centraliserade 
förfarandet, vilket innebär att det 
nationella godkännandet, efter att det 
förnyats, blir ett centraliserat godkännande 
för försäljning.

Motivering

För att underlätta marknadsinträdet för många små och medelstora företag som vill saluföra 
ett läkemedel i en enda medlemsstat bör det bli möjligt med nationella godkännanden för 
försäljning för produkter som saluförs endast nationellt. Nationella godkännanden bör gälla i 
högst fem år. Efter den första femårsperioden kan de förnyas med hjälp av ett centraliserat 
förfarande för godkännande.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 28, LED 2

Artikel 4, punkt 5 (direktiv 2001/83/EG)

”5. Detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar skall inte påverka 

”5. Med stöd av artikel 30 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
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tillämpningen av nationell lagstiftning som 
förbjuder eller begränsar användning av 
specifika typer av mänskliga celler eller 
djurceller, eller försäljning, 
tillhandahållande eller användning av 
läkemedel som innehåller, består av eller 
härrör från sådana celler. Medlemsstaterna 
skall till kommissionen överlämna 
uppgifter om relevant nationell 
lagstiftning.”

skall detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar inte påverka tillämpningen av 
nationell lagstiftning som förbjuder eller 
begränsar användning av specifika typer av 
mänskliga celler eller djurceller, eller 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler.”

Motivering

Eftersom denna förordning delvis är en harmoniseringsåtgärd bör det göras klart att 
medlemsstaterna har rätt att åberopa artikel 30 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen i frågor som gäller vissa läkemedels tillträde till marknaden. Den i artikel 95.4 
i EG-fördraget inskrivna skyldigheten att till kommissionen överlämna uppgifter om relevant 
nationell lagstiftning gäller bara om gemenskapsåtgärden handlar om fullständig 
harmonisering.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 28A (ny)

Artikel 2, punkt 1 (direktiv 2004/23/EG)

Artikel 28a
Ändring av direktiv 2004/23/EG

I artikel 2.1 i direktiv 2004/23/EG skall 
andra stycket ersättas med följande:
”Om sådana tillverkade produkter omfattas 
av annan gemenskapslagstiftning skall 
detta direktiv tillämpas endast på donation, 
tillvaratagande och kontroll. Direktivets 
föreskrifter om donation, tillvaratagande 
och kontroll skall emellertid inte hindra 
tillämpningen av mer specifika 
bestämmelser i annan 
gemenskapslagstiftning.”

Motivering

Av omsorg om en hög nivå på hälsoskyddet i gemenskapen skall enligt gällande lagstiftning 
strikta normer för kvalitet och säkerhet följas vid donation, tillvaratagande och kontroll av 
mänskliga vävnader och celler. Dessutom måste det också ses till att det inte drivs handel 
med människokroppen eller dess delar i sig. Alltså bör medlemsstaterna enligt denna 
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förordning vara ovillkorligen skyldiga att se till att donationerna är frivilliga och sker utan 
betalning samt garantera att tillvaratagandet av vävnader eller celler sker utan vinstsyfte. 

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Läkemedel för avancerad terapi som 
lagligen finns på gemenskapsmarknaden i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning när denna 
förordning träder i kraft skall uppfylla 
kraven i förordningen senast två år efter det 
att den har trätt i kraft.

1. För läkemedel för avancerad terapi som 
är av annat slag än vävnadstekniska 
produkter och som lagligen finns på 
gemenskapsmarknaden i enlighet med 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning när denna 
förordning träder i kraft skall en ansökan 
om godkännande för försäljning inlämnas
senast fem år efter det att denna förordning
har trätt i kraft.

Motivering

Den tillämnade övergångsperioden på två år är alltför kort, eftersom redan de kliniska 
prövningarna i många fall kommer att ta längre tid. Dessutom bör sökanden ha ansvaret 
endast för att ansökan lämnas in i rätt tid och inte för förseningar som beror på 
myndigheten/de nationella behöriga myndigheterna eller problem vid utvärderingen. Annars 
kunde följden bli att patienterna gick miste om dessa viktiga nya läkemedel.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 29, PUNKT 1A (ny)

1a. För vävnadstekniska produkter som 
lagligen finns på gemenskapsmarknaden i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning när de tekniska 
kraven som avses i artikel 8 träder i kraft 
skall en ansökan om godkännande för 
försäljning inlämnas senast fem år efter det 
att nämnda tekniska krav trätt i kraft.

Motivering

Den tillämnade övergångsperioden på två år är alltför kort, eftersom redan de kliniska 
prövningarna i många fall kommer att ta längre tid. Dessutom bör sökanden ha ansvaret 
endast för att ansökan lämnas in i rätt tid och inte för förseningar som beror på 
myndigheten/de nationella behöriga myndigheterna eller problem vid utvärderingen. Annars 
kunde följden bli att patienterna gick miste om dessa viktiga nya läkemedel.
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Ändringsförslag 47
BILAGA II, PUNKT 2.2

2.2. Kvalitativ och kvantitativ 
sammansättning av de aktiva substanser och 
övriga beståndsdelar i produkten som det är 
väsentligt att känna till för att korrekt 
använda, administrera eller implantera 
produkten. Om produkten innehåller celler 
eller vävnader skall en detaljerad 
beskrivning lämnas av dessa och av deras 
ursprung.

2.2. Kvalitativ och kvantitativ 
sammansättning av de aktiva substanser och 
övriga beståndsdelar i produkten som det är 
väsentligt att känna till för att korrekt 
använda, administrera eller implantera 
produkten. Om produkten innehåller celler 
eller vävnader skall en detaljerad 
beskrivning lämnas av dessa och av deras 
ursprung. Om cellerna eller vävnaderna är 
av icke-mänskligt ursprung skall det anges 
från vilken djurart de kommer.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att eventuella mottagare som har kulturbetingade 
hänsyn att beakta blir vederbörligen underrättade innan de fattar sina beslut.

Ändringsförslag 48
BILAGA III, LED B

b) En beskrivning av de aktiva substanserna 
med angivande av art och mängd och, om 
produkten innehåller celler eller vävnader, 
texten ”Denna produkt innehåller celler av 
humant/animaliskt [efter vad som är 
tillämpligt] ursprung”, och en kort 
beskrivning av dessa celler eller vävnader 
och av deras ursprung.

b) En beskrivning av de aktiva substanserna 
med angivande av art och mängd och, om 
produkten innehåller celler eller vävnader, 
texten ”Denna produkt innehåller celler av 
humant/animaliskt [efter vad som är 
tillämpligt] ursprung”, och en kort 
beskrivning av dessa celler eller vävnader 
och av deras ursprung. Om cellerna eller 
vävnaderna är av icke-mänskligt ursprung 
skall det anges från vilken djurart de 
kommer.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att eventuella mottagare som har kulturbetingade 
hänsyn att beakta blir vederbörligen underrättade innan de fattar sina beslut.

Ändringsförslag 49
BILAGA IV, LED A, LED III

iii) Om produkten innehåller celler eller iii) Om produkten innehåller celler eller 
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vävnader, en beskrivning av dessa och av 
deras ursprung.

vävnader, en beskrivning av dessa och av 
deras ursprung. Om cellerna eller 
vävnaderna är av icke-mänskligt ursprung 
skall det anges från vilken djurart de 
kommer.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att eventuella mottagare som har kulturbetingade 
hänsyn att beakta blir vederbörligen underrättade innan de fattar sina beslut.
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