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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 52
BETRAGTNING 2

(2) Hvis disse midler til avanceret terapi 
præsenteres som egnede midler til 
behandling eller forebyggelse af sygdomme 
hos mennesker eller som midler, der kan 
anvendes i eller gives til mennesker med 
henblik på enten at genoprette, ændre eller 
påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve 
en farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk virkning, er de biologiske 
lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2, 
og bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. 
Hovedformålet med bestemmelser om 
fremstilling, udlevering og anvendelse heraf 

(2) Hvis disse midler til avanceret terapi 
præsenteres som egnede midler til 
behandling eller forebyggelse af sygdomme 
hos mennesker eller som midler, der kan 
anvendes i eller gives til mennesker med 
henblik på enten at genoprette, ændre eller 
påvirke fysiologiske funktioner ved primært 
at udøve en farmakologisk, immunologisk 
eller metabolisk virkning, er de biologiske 
lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2, 
og bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. 
Hovedformålet med bestemmelser om 
fremstilling, udlevering og anvendelse heraf 
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må således være at beskytte folkesundheden. må således være at beskytte folkesundheden.

Or. en

(Tidl. æf. 48 i AM 620607)

Begrundelse

Direktivet om medicinsk udstyr udgør en lovramme, som let kan tilpasses kontrollen med 
udstyr, der indeholder eller er fremstillet ud fra manipuleret væv. Hvis et produkt, der er 
fremstillet ud fra manipuleret væv, er omfattet af definitionen af "medicinsk udstyr" i 
direktivets artikel 1 (og derfor ikke har en virkning, som primært er farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk), bør det reguleres i henhold til direktivet, selv om det kan 
være nødvendigt at indføre yderligere særkrav.

Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 53
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Af hensyn til retssikkerheden bør de 
direktiver, som dette forslag er baseret på, 
herunder navnlig direktiv 2004/27/EF om 
humanmedicinske lægemidler1, direktiv 
2004/23/EF2 og 2006/17/EF3 om humane 
væv og celler samt Kommissionens direktiv 
2005/28/EF af 8. april 2005 om principper 
og detaljerede retningslinjer for god klinisk 
praksis i forbindelse med testpræparater til 
human brug4, gennemføres inden for 
fristerne eller så hurtigt som muligt af alle 
medlemsstater.
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/27/EF af 31. marts 2004 om ændring af 
direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af 
standarder for kvaliteten og sikkerheden ved 
donation, udtagning, testning, behandling, 
præservering, opbevaring og distribution af humane 
væv og celler (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 48).
3 Kommissionens direktiv 2006/17/EF af 8. februar 
2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår visse 
tekniske krav til donation, udtagning og testning af 
humane væv og celler
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(EUT L 38 af 9.2.2006, s. 40).
4 EUT L 91 af 9.4.2005, s. 13.

Or. fr

(Tidl. æf. 50 (ændret) i AM 620607)

Begrundelse

Kræver ingen yderligere forklaring.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 54
BETRAGTNING 5

(5) Lægemidler til avanceret terapi bør 
reguleres, da de skal markedsføres i 
medlemsstaterne og enten er fremstillet 
industrielt eller under anvendelse af en 
industriel proces som omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i direktiv 2001/83/EF. Lægemidler til 
avanceret terapi, som både fuldt ud 
fremstilles og anvendes på et hospital til en 
enkelt patient efter lægelig anvisning, bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
forordning.

(5) Denne forordning er en lex specialis,
hvormed der indføres supplerende 
bestemmelser til bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF. Forordningens 
anvendelsesområde bør være regulering af 
lægemidler til avanceret terapi, som skal 
markedsføres i medlemsstaterne og enten er 
fremstillet industrielt eller under anvendelse 
af en industriel proces, i overensstemmelse 
med det generelle anvendelsesområde for 
Fællesskabets lægemiddellovgivning, der er 
fastlagt i afsnit II i direktiv 2001/83/EF. 
Lægemidler til avanceret terapi, som fuldt 
ud fremstilles på et hospital på 
engangsbasis efter en specifik, ikke-
standardiseret og ikke-patenteret 
fremgangsmåde og anvendes på et hospital 
til en enkelt patient efter specifik lægelig 
anvisning på en læges eneansvar eller til 
klinisk forskning, bør derfor ikke være 
omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at denne forordning er en lex specialis i forhold til direktiv 2001/83/EF, 
da den indfører supplerende krav, som er specifikke for lægemidler til avanceret terapi. 
Forordningens anvendelsesområde er det generelle anvendelsesområde for 
lægemiddellovgivningen, der er fastlagt i direktiv 2001/83/EF. Når hospitaler eller andre 
institutioner rutinemæssigt og efter en etableret fremgangsmåde fremstiller produkter til 
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behandling af patienter, bør de være forpligtet til at overholde forordningens bestemmelser. 
Når hospitaler fremstiller lægemidler til avanceret terapi i forskningsøjemed eller som en 
undtagelsesvis engangsforeteelse, bør de derimod ikke være forpligtet til at følge den 
centraliserede godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 55
BETRAGTNING 5

(5) Lægemidler til avanceret terapi bør 
reguleres, da de skal markedsføres i 
medlemsstaterne og enten er fremstillet 
industrielt eller under anvendelse af en 
industriel proces som omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i direktiv 2001/83/EF. Lægemidler til 
avanceret terapi, som både fuldt ud 
fremstilles og anvendes på et hospital til en 
enkelt patient efter lægelig anvisning, bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
forordning.

(5) Denne forordning er en lex specialis, 
hvormed der indføres supplerende 
bestemmelser til bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF. Forordningens 
anvendelsesområde bør være regulering af 
lægemidler til avanceret terapi, som skal 
markedsføres i medlemsstaterne og enten er 
fremstillet industrielt eller under anvendelse 
af en industriel proces som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF. 
Lægemidler til avanceret terapi, som fuldt 
ud fremstilles i hospitalsomgivelser på 
nonprofitbasis og til en enkelt patient efter 
lægelig anvisning, bør derfor ikke være 
omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at udelukke sådanne lægemidler til avanceret terapi, som fremstilles og anvendes 
i hospitalsomgivelser. Dette ville f.eks. gøre det muligt at etablere nationale vidennetværk for 
celleterapi og vævsmanipulering inden for rammerne af de nationale sundhedssystemer.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 56
BETRAGTNING 6

(6) Reguleringen af lægemidler til avanceret 
terapi på fællesskabsplan bør ikke anfægte 
medlemsstaternes beslutninger om, hvorvidt 
de vil tillade anvendelse af særlige typer 
celler fra mennesker, f.eks. fosterstamceller, 
eller dyr. Den bør heller ikke have 

(6) Hensigten med denne forordning er 
alene at fjerne visse restriktioner for den 
frie bevægelighed for lægemidler til 
avanceret terapi. Forordningen 
harmoniserer ikke alle aspekter af 
medlemsstaternes lovfæstede ordninger på 
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indflydelse på anvendelsen af national 
lovgivning, der forbyder eller begrænser 
salg, levering eller anvendelse af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler.

dette område. En række restriktioner 
berøres derfor ikke af forordningen og kan 
opretholdes i overensstemmelse med 
traktatens artikel 30. Reguleringen af 
lægemidler til avanceret terapi på 
fællesskabsplan bør ikke anfægte 
medlemsstaternes beslutninger om, hvorvidt 
de vil tillade anvendelse af særlige typer 
celler fra mennesker. Den bør heller ikke 
have indflydelse på anvendelsen af national 
lovgivning, der forbyder eller begrænser 
salg, levering eller anvendelse af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har ret til at henvise til traktatens artikel 30, når de ønsker at forbyde eller 
begrænse den frie bevægelighed for varer, f.eks. lægemidler, på deres marked ud fra hensynet 
til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. Imidlertid 
finder artikel 30 kun anvendelse, hvis formålet med lovgivningsforanstaltningen ikke er en 
fuldstændig harmonisering. Det må derfor gøres meget klart, at formålet med denne 
forordning kun er en delvis harmonisering. Denne indfaldsvinkel er forenelig med 
Retsudvalgets tilgang i artikel 1A (ny).  

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Hiltrud Breyer og Kathy Sinnott 

Ændringsforslag 57
BETRAGTNING 7 A (ny)

(7a) Denne forordning respekterer fuldt ud 
forbuddet mod kommercialisering af 
menneskekroppen og dele heraf som sådan, 
der er fastlagt som en ufravigelig 
minimumsbeskyttelse i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og yderligere understreget i 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. 
marts 2005 om handel med humane 
ægceller1. For at nå denne målsætning er 
det nødvendigt at sikre, at donation af væv 
og celler er frivillig og vederlagsfri, og at 
udtagning heraf foregår på nonprofitbasis.
Frivillig og vederlagsfri donation af væv og 
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celler bidrager endvidere til at sikre høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
dermed til beskyttelsen af menneskers 
sundhed.
_____
1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(Tidl. æf 53 i AM 620607))

Begrundelse

Den hurtige udvikling inden for bioteknologi og biomedicin må ikke få lov til at 
kompromittere beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, hvoraf en af 
de vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er nedfældet i såvel Oviedo-
konventionen som i chartret om grundlæggende rettigheder. Disse standarder bør navnlig 
overholdes i forbindelse med vævs- og cellebaserede lægemidler til avanceret terapi i disses 
egenskab af stærkt innovative nye produkter. I denne forbindelse er frivillig og vederlagsfri 
donation samt udtagning på nonprofitbasis nøgleprincipper, som ubetinget bør respekteres 
overalt i Fællesskabet.

Ændringsforslag af Boguslaw Sonik

Ændringsforslag 58
BETRAGTNING 7 A (ny)

(7a) Denne forordning respekterer fuldt ud 
forbuddet mod kommercialisering af 
menneskekroppen og dele heraf som sådan, 
der er fastlagt som en ufravigelig 
minimumsbeskyttelse i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og yderligere understreget i 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. 
marts 2005 om handel med humane 
ægceller1. For at nå denne målsætning er 
det nødvendigt at sikre, at donation af væv 
og celler er frivillig og vederlagsfri, og at 
udtagning heraf foregår på nonprofitbasis.
Frivillig og vederlagsfri donation af væv og 
celler bidrager endvidere til at sikre høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
dermed til beskyttelsen af menneskers 
sundhed.
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_____
1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(Tidl. æf 53 i AM 620607))

Begrundelse

Den hurtige udvikling inden for bioteknologi og biomedicin må ikke få lov til at 
kompromittere beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, hvoraf en af 
de vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er nedfældet i såvel Oviedo-
konventionen som i chartret om grundlæggende rettigheder. Disse standarder bør navnlig 
overholdes i forbindelse med vævs- og cellebaserede lægemidler til avanceret terapi i disses 
egenskab af stærkt innovative nye produkter. I denne forbindelse er frivillig og vederlagsfri 
donation samt udtagning på nonprofitbasis nøgleprincipper, som ubetinget bør respekteres 
overalt i Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 59
BETRAGTNING 7 B (ny)

(7b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug1 forbyder forsøg 
med lægemidler til genterapi, der medfører 
ændringer i forsøgspersonens kønscellers 
genetiske identitet. Ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF
af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser2 er 
fremgangsmåder til ændring af menneskets 
kønscellers genetiske identitet ikke 
patenterbare. Af hensyn til den juridiske 
kohærens bør denne forordning forbyde 
enhver godkendelse af produkter, der 
ændrer menneskelige kønscellers genetiske 
identitet.
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.



PE 382.323v03-00 8/60 AM\645919DA.doc

DA

2 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(Tidl. æf. 5 i PR 617323)

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, udgør ændringer af 
efterkommeres genetiske identitet en krænkelse af den menneskelige værdighed. Produkter, 
som hverken har gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF 
eller er patenterbare i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne opnå godkendelse i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik 

Ændringsforslag 60
BETRAGTNING 7 B (ny)

(7b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug1 forbyder forsøg 
med lægemidler til genterapi, der medfører 
ændringer i forsøgspersonens kønscellers 
genetiske identitet. Ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF 
af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser2 er 
fremgangsmåder til ændring af menneskets 
kønscellers genetiske identitet ikke 
patenterbare. Af hensyn til den juridiske 
kohærens bør denne forordning forbyde 
enhver godkendelse af produkter, der 
ændrer menneskelige kønscellers genetiske 
identitet.
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
2 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.

Or. en
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(Tidl. æf. 5 i PR 617323)

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, udgør ændringer af 
efterkommeres genetiske identitet en krænkelse af den menneskelige værdighed. Produkter, 
som hverken har gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF 
eller er patenterbare i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne opnå godkendelse i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 61
BETRAGTNING 7 B (ny)

(7b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug1 forbyder forsøg 
med lægemidler til genterapi, der medfører 
ændringer i forsøgspersonens kønscellers 
genetiske identitet. Ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF 
af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser2 er 
fremgangsmåder til ændring af menneskets
kønscellers genetiske identitet ikke 
patenterbare. Af hensyn til den juridiske 
kohærens bør kun medlemsstaterne kunne 
udstede en national godkendelse af 
produkter, der ændrer menneskelige 
kønscellers genetiske identitet, og de bør 
ikke være bundet af den i direktiv 
2001/83/EF fastsatte procedure for 
gensidig anerkendelse af 
markedsføringstilladelser.
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
2 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.

Or. en
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Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Kun 
medlemsstaterne skal kunne træffe afgørelse om udstedelse af nationale 
markedsføringstilladelser. De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF 
fastsatte procedure for medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser. 

Ændringsforslag af Alojz Peterle

Ændringsforslag 62
BETRAGTNING 7 B (ny)

(7b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug1 forbyder forsøg 
med lægemidler til genterapi, der medfører 
ændringer i forsøgspersonens kønscellers 
genetiske identitet. Ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF 
af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser2 er 
fremgangsmåder til ændring af menneskets 
kønscellers genetiske identitet ikke 
patenterbare. Af hensyn til den juridiske 
kohærens bør kun medlemsstaterne kunne 
udstede en national godkendelse af 
produkter, der ændrer menneskelige 
kønscellers genetiske identitet, og de bør 
ikke være bundet af den i direktiv 
2001/83/EF fastsatte procedure for 
gensidig anerkendelse af 
markedsføringstilladelser.
1 EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
2 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
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gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Kun 
medlemsstaterne skal kunne træffe afgørelse om udstedelse af nationale 
markedsføringstilladelser. De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF 
fastsatte procedure for medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 63
BETRAGTNING 7 C (ny)

(7c) Denne forordning bør forbyde enhver 
godkendelse af produkter, der er 
fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer, eller som indeholder væv eller 
celler, der har oprindelse i eller er 
fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer. Dette forbud bør ikke udelukke 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne.

Or. en

Begrundelse

Som understreget i artikel 1 og 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal menneskets fysiske og mentale integritet og værdighed respekteres. Skabelsen 
af menneske-dyr-hybrider eller kimærer er en trussel mod retten til respekt for menneskets 
integritet og en krænkelse af den menneskelige værdighed. Der bør derfor ikke i henhold til 
denne forordning gives nogen godkendelse af produkter, som indeholder eller stammer fra 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer. Dette bør dog ikke udelukke xenotransplantationer i 
behandlingsøjemed, så længe dette ikke påvirker kønscellerne.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik 

Ændringsforslag 64
BETRAGTNING 7 C (ny)

(7c) Denne forordning bør forbyde enhver 
godkendelse af produkter, der er 
fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer, eller som indeholder væv eller 
celler, der har oprindelse i eller er 
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fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer. Dette forbud bør ikke udelukke 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne.

Or. en

Begrundelse

Som understreget i artikel 1 og 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal menneskets fysiske og mentale integritet og værdighed respekteres. Skabelsen 
af menneske-dyr-hybrider eller kimærer er en trussel mod retten til respekt for menneskets 
integritet og en krænkelse af den menneskelige værdighed. Der bør derfor ikke i henhold til 
denne forordning gives nogen godkendelse af produkter, som indeholder eller stammer fra 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer. Dette bør dog ikke udelukke xenotransplantationer i 
behandlingsøjemed, så længe dette ikke påvirker kønscellerne.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 65
BETRAGTNING 7 C (ny)

(7c) Kun medlemsstaterne bør kunne 
udstede en national godkendelse af 
produkter, der er fremstillet af menneske-
dyr-hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer, og 
de bør ikke være bundet af den i direktiv 
2001/83/EF fastsatte procedure for 
gensidig anerkendelse af 
markedsføringstilladelser. Denne 
bestemmelse bør ikke berøre 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne (f.eks. xenotransplantation).

Or. en

Begrundelse

I direktiv 98/44/EF understreges det, at produktion af kimærer fra kønsceller er udelukket fra 
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patentering. Der bør derfor ikke gives nogen fællesskabsgodkendelse af produkter, der 
indeholder eller er fremstillet af sådanne væv og celler. Kun medlemsstaterne skal kunne 
træffe afgørelse om udstedelse af nationale markedsføringstilladelser for sådanne produkter. 
De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF fastsatte procedure for 
medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser. Denne bestemmelse bør 
dog ikke berøre xenotransplantation i terapeutisk øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne. 

Ændringsforslag af Alojz Peterle 

Ændringsforslag 66
BETRAGTNING 7 C (ny)

7c) Kun medlemsstaterne bør kunne 
udstede en national godkendelse af 
produkter, der er fremstillet af menneske-
dyr-hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer, og 
de bør ikke være bundet af den i direktiv 
2001/83/EF fastsatte procedure for 
gensidig anerkendelse af 
markedsføringstilladelser. Denne 
bestemmelse bør ikke berøre 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne (f.eks. xenotransplantation).

Or. en

Begrundelse

I direktiv 98/44/EF understreges det, at produktion af kimærer fra kønsceller er udelukket fra 
patentering. Der bør derfor ikke gives nogen fællesskabsgodkendelse af produkter, der 
indeholder eller er fremstillet af sådanne væv og celler. Kun medlemsstaterne skal kunne 
træffe afgørelse om udstedelse af nationale markedsføringstilladelser for sådanne produkter. 
De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF fastsatte procedure for 
medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser. Denne bestemmelse bør 
dog ikke berøre xenotransplantation i terapeutisk øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 67
BETRAGTNING 14

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. Frivillig 
og vederlagsfri donation af væv og celler er 
en faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers 
sundhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

I konsekvens af forslaget om at indføje en ny betragtning 7a og en ny artikel 3a forslår vi, at 
denne betragtning udgår.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik 

Ændringsforslag 68
BETRAGTNING 14

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. Frivillig 
og vederlagsfri donation af væv og celler er 
en faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers 
sundhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

I konsekvens af forslaget om at indføje en ny betragtning 7a og en ny artikel 3a forslår vi, at 
denne betragtning udgår.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 69
BETRAGTNING 14

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. Frivillig 
og vederlagsfri donation af væv og celler er 
en faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers sundhed.

(14) Med hensyn til donation af humane 
væv og celler bør der ske overholdelse af 
europæiske principper såsom både donors 
og modtagers anonymitet, donors altruisme 
og solidaritet mellem donor og modtager. 
Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. 
Medlemsstaterne opfordres til at træffe alle 
sådanne foranstaltninger, som er 
nødvendige for at fremme en stærk 
inddragelse af offentligheden og 
nonprofitsektoren i udtagning af humane 
celler og væv, da frivillig og vederlagsfri 
donation af væv og celler kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 70
BETRAGTNING 14

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi bør principielt udtages ved 
frivillig og vederlagsfri donation. Frivillig 
og vederlagsfri donation af væv og celler er
en faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers sundhed.

(14) Humane væv og celler i lægemidler til 
avanceret terapi udtages ved frivillig og 
vederlagsfri donation. Frivillig og 
vederlagsfri donation af væv og celler er en 
faktor, som kan bidrag til høje 
sikkerhedsstandarder for væv og celler og 
derfor til beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med ordlyden i betragtning 13 bør det atter slås fast, at 
donation af celler og væv er frivillig og vederlagsfri.
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 71
BETRAGTNING 15

(15) Kliniske forsøg med lægemidler til 
avanceret terapi bør gennemføres i 
overensstemmelse med de overordnede 
principper og etiske krav i Europa 
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF 
af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg 
med lægemidler til human brug. Der bør dog 
fastlægges skræddersyede regler, der 
indebærer en ændring af direktiv 
2005/28/EF af 8. april 2005 om principper 
og detaljerede retningslinjer for god klinisk 
praksis i forbindelse med testpræparater til 
human brug og om krav i forbindelse med 
tilladelse til fremstilling eller import af 
sådanne præparater, således at der fuldt ud 
tages hensyn til de særlige tekniske 
kendetegn ved lægemidler til avanceret 
terapi.

(15) Kliniske forsøg med lægemidler til 
avanceret terapi bør gennemføres i 
overensstemmelse med de overordnede 
principper og etiske krav i Europa 
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF 
af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg 
med lægemidler til human brug. Der bør dog 
fastlægges skræddersyede regler, der 
indebærer en ændring af direktiv 
2005/28/EF af 8. april 2005 om principper 
og detaljerede retningslinjer for god klinisk 
praksis i forbindelse med testpræparater til 
human brug og om krav i forbindelse med 
tilladelse til fremstilling eller import af 
sådanne præparater, således at der fuldt ud 
tages hensyn til de særlige tekniske 
kendetegn ved lægemidler til avanceret 
terapi. Der bør fastlægges specifikke 
fremstillingskrav for testpræparater, som 
skal finde anvendelse på fremstillingen af 
lægemidler til avanceret terapi til brug i 
kliniske forsøg på det hospital, hvor 
lægemidlerne er fremstillet. Disse regler 
bør sikre et passende tidsinterval mellem de 
enkelte kliniske forsøg (herunder 
multicenterforsøg) og en koordineret 
overvågning og udveksling af oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser vedrørende fremstillingen af 
lægemidler til avanceret terapi, som skal bruges i kliniske forsøg på det hospital, hvor 
lægemidlerne er fremstillet. Endvidere bør kliniske forsøg udføres på sikrest mulig vis 
(passende tidsinterval osv.).
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Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 72
BETRAGTNING 17

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau.

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau. Hvor et bemyndiget 
organ i henhold til disse direktiver har 
afgivet udtalelse om medicinsk udstyrs eller 
aktivt implantabelt medicinsk udstyrs 
overholdelse af de relevante væsentlige 
krav, bør der tages hensyn til denne i den 
vurdering af et kombineret lægemiddel, 
som agenturet foretager i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Den juridiske enhed, der i EU anses for at besidde ekspertviden på det pågældende specifikke 
område, dvs. det bemyndigede organ, skal altid foretage en vurdering af overensstemmelsen 
med de relevante væsentlige krav i direktiverne om medicinsk udstyr (enten inden indgivelsen 
af ansøgninger til agenturet eller som led i agenturets vurdering). En vurdering foretaget af 
andre parter, som ikke har kendskab til evalueringsprocedurerne for medicinsk udstyr, kunne 
resultere i en uhensigtsmæssig evaluering af det pågældende lægemiddel og følgelig udgøre 
en risiko for patienternes sikkerhed.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 73
BETRAGTNING 17

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 
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14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau.

14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau. Hvor medicinsk udstyr 
eller aktivt implantabelt medicinsk udstyr 
tidligere er blevet vurderet af et bemyndiget 
organ i henhold til disse direktiver, bør der 
tages hensyn til denne vurdering i den 
vurdering af et kombineret lægemiddel, 
som agenturet foretager i henhold til denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den fortsatte udnyttelse af den enorme erfaring og ekspertise, som de 
bemyndigede organer, der vurderer medicinsk udstyr og aktivt implantabelt medicinsk udstyr, 
ligger inde med, bør de bemyndigede organer vurdere det medicinske udstyr eller aktive 
implantable medicinske udstyr, der indgår i et kombineret lægemiddel til avanceret terapi. 
Hvor der er foretaget en vurdering, bør agenturet tage hensyn til resultaterne heraf i sin 
endelige vurdering af det kombinerede lægemiddel.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 74
BETRAGTNING 17

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau.

(17) Der kan i lægemidler til avanceret 
terapi indgå medicinsk udstyr eller aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr. Sådant 
udstyr bør opfylde de væsentlige krav i 
henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinsk udstyr og 
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 
om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aktivt implantabelt udstyr for 
at sikre et tilstrækkeligt kvalitets- og 
sikkerhedsniveau. Hvor der foreligger 
resultater af en vurdering af medicinsk 
udstyr eller aktivt implantabelt medicinsk 
udstyr foretaget af et bemyndiget organ i 
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henhold til disse direktiver, bør der tages 
hensyn hertil i den vurdering af et 
kombineret lægemiddel, som agenturet 
foretager i henhold til denne forordning

Or. de

Begrundelse

I betragtning af deres faglige ekspertise og store erfaring med vurdering af medicinsk udstyr 
og aktivt implantabelt medicinsk udstyr bør de bemyndigede organer vurdere medicinsk 
udstyr og aktivt implantabelt medicinsk udstyr indeholdt i kombinerede lægemidler til 
avanceret terapi. Agenturet bør tage hensyn til denne vurdering i sin endelige vurdering af 
det kombinerede lægemiddel. Ændringsforslaget svarer til ordførerens ændringsforslag 7, 
men i den tyske udgave udgår ordet "erforderlichenfalls", da der under alle omstændigheder 
skal tages hensyn til resultaterne.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 75
BETRAGTNING 18

(18) Der bør fastlægges særlige 
bestemmelser, som tilpasser kravene i 
direktiv 2001/83/EF om produktresumé, 
etikettering og indlægsseddel til de særlige 
tekniske forhold, der gør sig gældende i 
forbindelse med lægemidler til avanceret 
terapi.

(18) Der bør fastlægges særlige 
bestemmelser, som tilpasser kravene i 
direktiv 2001/83/EF om produktresumé, 
etikettering og indlægsseddel til de særlige 
tekniske forhold, der gør sig gældende i 
forbindelse med lægemidler til avanceret 
terapi. Disse bestemmelser bør fuldt ud 
overholde patienters ret til at vide, hvor væv 
eller celler, der anvendes til fremstilling af 
lægemidler til avanceret terapi, stammer 
fra, samtidig med at de må respektere 
donorers anonymitet.

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 76
BETRAGTNING 19

(19) Langsigtet patientopfølgning og 
lægemiddelovervågning er afgørende 
aspekter ved lægemidler til avanceret terapi. 

(19) Opfølgning af virkninger og 
bivirkninger er afgørende aspekter ved 
lægemidler til avanceret terapi. Ansøgeren 
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Når hensynet til folkesundheden kræver det, 
bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen derfor skulle 
etablere et egnet risikostyringssystem for at 
tage hensyn til disse aspekter.

bør derfor i sin ansøgning om 
markedsføringstilladelse oplyse, hvorvidt 
der påtænkes truffet foranstaltninger, og i 
bekræftende fald hvilke, for at sikre en 
sådan opfølgning. Når hensynet til 
folkesundheden kræver det, bør indehaveren 
af markedsføringstilladelsen også skulle 
etablere et egnet risikostyringssystem for at 
tage hensyn til de risici, der er forbundet 
med lægemidler til avanceret terapi.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ville sikre større sammenhæng med eksisterende lægemiddellovgivning 
og en høj standard for lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 77
BETRAGTNING 21

(21) Da den videnskabelige udvikling går 
meget hurtigt på dette område, bør 
virksomheder, der udvikler lægemidler til 
avanceret terapi, kunne anmode om 
videnskabelig rådgivning fra agenturet, 
herunder rådgivning om aktiviteter, der 
gennemføres, efter at lægemidlet er blevet 
godkendt. Som incitament hertil bør gebyret 
for denne videnskabelige rådgivning være så 
lille som muligt.

(21) Da den videnskabelige udvikling går 
meget hurtigt på dette område, bør 
virksomheder, der udvikler lægemidler til 
avanceret terapi, kunne anmode om 
videnskabelig rådgivning fra agenturet, 
herunder rådgivning om aktiviteter, der 
gennemføres, efter at lægemidlet er blevet 
godkendt. Som incitament hertil bør gebyret 
for denne videnskabelige rådgivning være så 
lille som muligt for små og mellemstore 
virksomheder og også begrænses for andre 
ansøgeres vedkommende.

Or. en

(Tidl. æf. 66 i AM 620607)

Begrundelse

Denne forordning søger at tilskynde SMV'er til og støtte dem i at udvikle lægemidler til 
avanceret terapi. Det er derfor nødvendigt at indføre en særlig SMV-rabat i forbindelse med 
betaling af gebyret for videnskabelig rådgivning.
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 78
BETRAGTNING 22

(22) Agenturet bør være bemyndiget til at 
give videnskabelige anbefalinger om, 
hvorvidt et bestemt produkt, der er baseret 
på celler eller væv, opfylder de 
videnskabelige kriterier, som kendetegner 
lægemidler til avanceret terapi, således at 
spørgsmål, der vedrører afgrænsning til 
andre områder, f.eks. kosmetiske produkter 
eller medicinsk udstyr, og som kan opstå i 
takt med den videnskabelige udvikling, kan 
blive taget op så hurtigt som muligt.

(22) Agenturet bør være bemyndiget til at 
give videnskabelige anbefalinger om, 
hvorvidt et bestemt produkt, der er baseret 
på gener, celler eller væv, opfylder de 
videnskabelige kriterier, som kendetegner 
lægemidler til avanceret terapi, således at 
spørgsmål, der vedrører afgrænsning til 
andre områder, f.eks. kosmetiske produkter 
eller medicinsk udstyr, og som kan opstå i 
takt med den videnskabelige udvikling, kan 
blive taget op så hurtigt som muligt.
Udvalget for Avancerede Terapier bør i 
kraft af sin enestående ekspertise spille en 
fremtrædende rolle i forbindelse med 
ydelsen af en sådan rådgivning.

Or. en

Begrundelse

På grund af sin specifikke ekspertise inden for lægemidler til avanceret terapi bør Udvalget 
for Avancerede Terapier spille en central rolle, når det gælder rådgivning af operatører med 
hensyn til, hvorvidt et produkt er at betragte som et lægemiddel til avanceret terapi eller ej.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 79
BETRAGTNING 27

(27) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(27) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Den i artikel 
5a i denne afgørelse fastlagte 
forskriftsprocedure med kontrol bør finde 
anvendelse på vedtagelsen af ændringer til 
bilag II-IV til denne forordning og til bilag 
I til direktiv 2001/83/EF. Da nævnte 
foranstaltninger har stor betydning for, at 
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hele lovrammen kan fungere efter 
hensigten, bør de vedtages hurtigt og senest 
ni måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. 

Or. en

Begrundelse

Producenterne vil ikke kunne udarbejde udviklingsprotokoller, før de tekniske krav er 
offentliggjort, og tilpasningerne af direktiverne om henholdsvis god klinisk praksis og god 
fremstillingspraksis er tilendebragt. Vi foreslår derfor, at Kommissionen gives ni måneder til 
at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B, AFSNIT 2 A (nyt)

Produkter, der indeholder eller 
udelukkende er fremstillet ud fra ikke-
levedygtige væv og/eller celler fra 
mennesker eller dyr, som ikke indeholder 
levedygtige væv eller celler, og som ikke 
har en primært farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk virkning, er 
ikke omfattet af denne definition.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om medicinsk udstyr udgør en lovramme, som let kan tilpasses kontrollen med 
udstyr, der indeholder eller er fremstillet ud fra manipuleret væv. Hvis et produkt, der er 
fremstillet ud fra manipuleret væv, er omfattet af definitionen af "medicinsk udstyr" i 
direktivets artikel 1 (og derfor ikke har en primært farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk virkning), bør det reguleres i henhold til nævnte direktiv, selv om det kan være 
nødvendigt at indføre yderligere særkrav.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D, LED 2
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- dets celle- eller vævsdel skal kunne have 
en virkning på det menneskelige legeme, 
som ikke kan anses for at være sekundær i 
forhold til det nævnte udstyrs virkning.

- det indeholder en celle- eller vævsdel.

Or. en

(Tidl. æf. 63 i AM 620607)

Begrundelse

For at styrke retssikkerheden og sikkerheden ved avancerede lægemidler bør kombinerede 
produkter være omfattet af denne forordning, hvis de indeholder dele af celler eller væv.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D A (nyt)

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

Or. en

(Tidl. æf. 18 (begrundelsen ændret) i PR 617323)

Begrundelse

Denne definition indføjes af hensyn til den nye artikel 3c i denne forordning.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik 

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D A (nyt)

da) Ved "kimære" forstås:
- et embryon, hvori der er indført en celle 
fra en ikke-menneskelig form for liv, eller
- et embryon, der består af celler fra mere 
end ét embryo, foster eller menneske.
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Or. {EN}en

(Tidl. æf. 18 (begrundelsen ændret) i PR 617323)

Begrundelse

Denne definition indføjes af hensyn til den nye artikel 3c i denne forordning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D B (nyt)

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

Or. en

(Tidl. æf. 19 (begrundelsen ændret) i PR 617323)

Begrundelse

Denne definition indføjes af hensyn til den nye artikel 3c i denne forordning.
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Ændringsforslag af Bogusław Sonik 

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D B (nyt)

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

Or. en

(Tidl. æf. 19 (begrundelsen ændret) i PR 617323)

Begrundelse

Denne definition indføjes af hensyn til den nye artikel 3c i denne forordning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 3

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

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



PE 382.323v03-00 26/60 AM\645919DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

I henhold til eksisterende lovgivning bør donation, udtagning og testning af humane væv og 
celler overholde høje standarder for kvalitet og sikkerhed for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i Fællesskabet. Desuden må det også sikres, at menneskekroppen 
eller dele heraf som sådan ikke kommercialiseres. Derfor skal medlemsstaterne med henblik 
på gennemførelsen af denne forordning være forpligtede til at sikre frivillig og vederlagsfri 
donation samt til at garantere, at udtagning af væv og celler foregår på nonprofitbasis
(artikel 3A (ny)).

Ændringsforslag af Boguslaw Sonik

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 3

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

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

Or. en

Begrundelse

I henhold til eksisterende lovgivning bør donation, udtagning og testning af humane væv og 
celler overholde høje standarder for kvalitet og sikkerhed for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i Fællesskabet. Desuden må det også sikres, at menneskekroppen 
eller dele heraf som sådan ikke kommercialiseres. Derfor skal medlemsstaterne med henblik 
på gennemførelsen af denne forordning være forpligtede til at sikre frivillig og vederlagsfri 
donation samt til at garantere, at udtagning af væv og celler foregår på nonprofitbasis 
(artikel 3A (ny)).

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 3 A (ny)

Artikel 3a
Forbud mod kommercialisering af 
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menneskekroppen
Når et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane væv eller celler, 
gennemføres hver enkelt fase i 
godkendelsesproceduren i 
overensstemmelse med princippet om 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen eller dele heraf som 
sådan. Medlemsstaterne sikrer med dette 
for øje og ved gennemførelsen af denne 
forordning:
- at donation af humane celler og væv er 
frivillig og vederlagsfri og sker af donors 
egen fri vilje uden nogen modydelse 
bortset fra en kompensation, og
- at udtagning af væv og celler foregår på 
nonprofitbasis.

Or. en

(Tidl. æf. 20 i PR 617323 )

Begrundelse

Den hurtige udvikling inden for bioteknologi og biomedicin må ikke få lov til at 
kompromittere beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, hvoraf en af de 
vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er nedfældet i såvel Oviedo-
konventionen som chartret om grundlæggende rettigheder. Disse standarder kan kun 
opretholdes, hvis de nøje overholdes på hvert trin i godkendelsesproceduren. 
Lægemiddelagenturet skal derfor være underlagt denne specifikke forpligtelse. Desuden skal 
medlemsstaterne med dette for øje være forpligtede til at sikre frivillig og vederlagsfri 
donation samt til garantere, at udtagning af væv og celler foregår på nonprofitbasis.

Ændringsforslag af Boguslaw Sonik

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 3 A (ny)

Artikel 3a
Forbud mod kommercialisering af 

menneskekroppen
Når et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane væv eller celler, 
gennemføres hver enkelt fase i 
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godkendelsesproceduren i 
overensstemmelse med princippet om 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen eller dele heraf som 
sådan. Medlemsstaterne sikrer med dette 
for øje og ved gennemførelsen af denne 
forordning:
- at donation af humane celler og væv er 
frivillig og vederlagsfri og sker af donors 
egen fri vilje uden nogen modydelse 
bortset fra en kompensation, og
- at udtagning af væv og celler foregår på 
nonprofitbasis.

Or. en

(Tidl. æf. 20 i PR 617323 )

Begrundelse

Den hurtige udvikling inden for bioteknologi og biomedicin må ikke få lov til at 
kompromittere beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, hvoraf en af de 
vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er nedfældet i såvel Oviedo-
konventionen som chartret om grundlæggende rettigheder. Disse standarder kan kun 
opretholdes, hvis de nøje overholdes på hvert trin i godkendelsesproceduren. 
Lægemiddelagenturet skal derfor være underlagt denne specifikke forpligtelse. Desuden skal 
medlemsstaterne med dette for øje være forpligtet til at sikre frivillig og vederlagsfri donation 
samt til at garantere, at udtagning af væv og celler foregår på nonprofitbasis.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola 

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 3 A (ny)

Artikel 3a
Forbud mod kommercialisering af 

menneskekroppen
Når et lægemiddel til avanceret terapi 
indeholder humane væv eller celler, 
gennemføres hver enkelt fase i 
godkendelsesproceduren i 
overensstemmelse med princippet om 
forbud mod kommercialisering af 
menneskekroppen eller dele heraf som 
sådan. Medlemsstaterne sikrer med dette 
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for øje og ved gennemførelsen af denne 
forordning:
- at donation af humane celler og væv er 
frivillig og vederlagsfri og sker af donors 
egen fri vilje uden nogen modydelse 
bortset fra en kompensation, og
- at udtagning af væv og celler foregår på 
nonprofitbasis.

Or. en

(Tidl. æf. 20 i PR 617323 )

Begrundelse

Den hurtige udvikling inden for bioteknologi og biomedicin må ikke få lov til at 
kompromittere beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder, hvoraf en af de 
vigtigste er retten til respekt for menneskets integritet, er nedfældet i såvel Oviedo-
konventionen som chartret om grundlæggende rettigheder. Disse standarder kan kun 
opretholdes, hvis de nøje overholdes på hvert trin i godkendelsesproceduren. 
Lægemiddelagenturet skal derfor være underlagt denne specifikke forpligtelse. Desuden skal 
medlemsstaterne med dette for øje være forpligtet til at sikre frivillig og vederlagsfri donation 
samt til at garantere, at udtagning af væv og celler sker på et nonprofitgrundlag.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 3 B (ny)

Artikel 3b 
Forbud mod produkter, der ændrer 
menneskelige kønsceller
Der må ikke ske nogen godkendelse af 
produkter, der ændrer menneskelige
kønscellers genetiske identitet, med 
undtagelse for produkter til behandling af 
kræft i kønskirtlerne.

Or. en

(Tidl. æf. 65 i AM 620607)

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, udgør ændringer af 
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efterkommeres genetiske identitet en krænkelse af den menneskelige værdighed. Produkter, 
som hverken har gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF 
eller er patenterbare i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne opnå godkendelse i 
henhold til denne forordning. Ikke desto mindre bør produkter til behandling af kræft i 
kønskirtlerne kunne opnå godkendelse til markedsføring i Europa.

Ændringsforslag af Boguslaw Sonik

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 3 B (ny)

Artikel 3b
Forbud mod produkter, der ændrer 
menneskelige kønsceller
Der må ikke ske nogen godkendelse af 
produkter, som medfører ændring af 
menneskers kønscellers genetiske identitet, 
med undtagelse for produkter til 
behandling af kræft i kønskirtlerne.

Or. en

(Tidl. æf. 65 i AM 620607)

Begrundelse

Som det klart fremgår af artikel 1 og 13 i Oviedo-konventionen, udgør ændringer af 
efterkommeres genetiske identitet en krænkelse af den menneskelige værdighed. Produkter, 
som hverken har gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF 
eller er patenterbare i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne opnå godkendelse i 
henhold til denne forordning. Ikke desto mindre bør produkter til behandling af kræft i 
kønskirtlerne kunne opnå godkendelse til markedsføring i Europa.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 3 C (ny)

Artikel 3c
Forbud mod produkter fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer

Der må ikke ske nogen godkendelse af 
produkter, der er fremstillet af menneske-
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dyr-hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer. 
Dette forbud udelukker ikke 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne.

Or. en

(Tidl. æf. 22 i PR 617323)

Begrundelse

Som understreget i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal 
menneskets fysiske og mentale integritet og værdighed respekteres. Skabelsen af menneske-
dyr-hybrider eller kimærer er en krænkelse af retten til respekt for menneskets integritet og af 
den menneskelige værdighed. Hertil kommer, at direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelse understreger, at fremstilling af kimærer ud fra kønsceller ikke kan 
patenteres. Der bør derfor ikke i henhold til denne forordning gives nogen godkendelse af 
produkter, som indeholder eller stammer fra sådanne væv eller celler.

Ændringsforslag af Boguslaw Sonik 

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 3 C (ny)

Artikel 3c
Forbud mod produkter fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer

Der må ikke ske nogen godkendelse af 
produkter, der er fremstillet af menneske-
dyr-hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer. 
Dette forbud udelukker ikke 
transplantation af somatiske celler eller 
væv fra dyr til mennesker i terapeutisk 
øjemed, i det omfang det ikke påvirker 
kønscellerne.



PE 382.323v03-00 32/60 AM\645919DA.doc

DA

Or. en

(Tidl. æf. 22 i PR 617323)

Begrundelse

Som understreget i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal 
menneskets fysiske og mentale integritet og værdighed respekteres. Skabelsen af menneske-
dyr-hybrider eller kimærer er en krænkelse af retten til respekt for menneskets integritet og af 
den menneskelige værdighed. Hertil kommer, at direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelse understreger, at fremstilling af kimærer ud fra kønsceller ikke kan 
patenteres. Der bør derfor ikke i henhold til denne forordning gives nogen godkendelse af 
produkter, som indeholder eller stammer fra sådanne væv eller celler.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Bestemmelserne i artikel 6, stk. 7, artikel 
9, stk. 4, og artikel 9, stk. 6, i direktiv 
2001/20/EF om lægemidler til genterapi og 
til somatisk celleterapi finder anvendelse på 
lægemidler fremstillet ud fra manipuleret 
væv.

1. Bestemmelserne i artikel 6, stk. 7, artikel 
9, stk. 4, og artikel 9, stk. 6, i direktiv 
2001/20/EF om lægemidler til genterapi og 
til somatisk celleterapi finder ikke 
anvendelse på lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv.

Or. en

Begrundelse

Den i direktivet om kliniske forsøg fastsatte forlængede undersøgelsesperiode på 180 dage for 
lægemidler til genterapi eller somatisk celleterapi bør ikke finde anvendelse på lægemidler 
fremstillet ud fra manipuleret væv. En række af de pågældende lægemidler er i henhold til det 
nugældende direktiv om medicinsk udstyr underkastet langt enklere og hurtigere procedurer, 
som er fuldt tilstrækkelige. Desuden anser den nugældende amerikanske lovgivning 30 dage 
for at være nok til sådanne produkter, og der er ikke noget, der tyder på, at en sådan frist ikke 
er lang nok. Det foreslås derfor at lade lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv være 
omfattet af samme ordning som humanmedicinske lægemidler.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 4, STK. 3

3. Kommissionen udarbejder detaljerede 3. Kommissionen udarbejder detaljerede 
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retningslinjer for god klinisk praksis, der er 
specifikke for lægemidler til avanceret 
terapi.

retningslinjer for procedurerne for 
udstedelse af tilladelse til kliniske forsøg og 
for god klinisk praksis, der er specifikke for 
lægemidler til avanceret terapi, særlig 
lægemidler fremstillet ud fra manipuleret 
væv.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag erkendes det, at der er et særligt behov for at udarbejde 
retningslinjer for lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv, ikke kun for så vidt angår 
god klinisk praksis, men også for så vidt angår procedurerne for udstedelse af tilladelse til 
kliniske forsøg, da der ikke i øjeblikket findes nogen lovgivning og dermed heller ingen 
retningslinjer for disse lægemidler.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 4, STK. 3 A (nyt)

3a. Hvad angår bestemmelserne i denne 
artikels stk. 2 og 3, skal alle 
Kommissionens forslag, herunder ethvert 
forslag om ændringer, forelægges Udvalget 
for Avancerede Terapier med henblik på 
dettes afgivelse af udtalelse. Sådanne
udtalelser skal offentliggøres så hurtigt 
som muligt.

Or. fr

(Tidl. æf. 66 i AM 620607)

Begrundelse

Behovet for at tilpasse teksterne efter den videnskabelige udvikling uden systematisk 
forelæggelse for Parlamentet må ikke føre til tilsidesættelse af patientens interesser. Ændring 
af de regler om kliniske forsøg og fremstilling af lægemidler til avanceret terapi, der er 
fastsat i dette forslag til forordning, kan kun ske under sikring af størst mulig 
gennemsigtighed. Forordningen bør derfor indeholde en meget klar bestemmelse om, at 
Kommissionen skal begrunde alle tilpasninger og beslutningstagningsprocessen, og at 
Udvalget for Avancerede Terapier skal inddrages systematisk.
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Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 5

Kommissionen offentliggør detaljerede 
retningslinjer for god fremstillingspraksis, 
der er specifikke for lægemidler til 
avanceret terapi.

Efter proceduren i artikel 26, stk. 2, 
vedtager Kommissionen foranstaltninger 
indeholdende principper og retningslinjer 
for god fremstillingspraksis, der er 
specifikke for lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv. I forbindelse med 
udarbejdelsen af disse principper og 
retningslinjer hører Kommissionen 
repræsentanter for den regulerede 
erhvervsgren og andre eksperter og tager 
om nødvendigt hensyn til principperne i de 
kvalitetssystemer, der anvendes i henhold 
til direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF,
samt til relevante europæiske og 
internationale standarder og normer, som 
anvendes i henhold til disse direktiver. 

Or. en

Begrundelse

Det er ikke sikkert, at de eksisterende principper for god fremstillingspraksis som fastlagt i 
direktiv 2003/94/EF er fuldt egnede for så vidt angår lægemidler til avanceret terapi. Et nyt 
direktiv om principper for god fremstillingspraksis med særlig fokus på lægemidler til 
avanceret terapi ville være på sin plads.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 5

Kommissionen offentliggør detaljerede 
retningslinjer for god fremstillingspraksis, 
der er specifikke for lægemidler til avanceret 
terapi.

Kommissionen udarbejder detaljerede 
retningslinjer for god fremstillingspraksis, 
der er specifikke for lægemidler til avanceret 
terapi. Retningslinjerne offentliggøres 
hurtigst muligt på Lægemiddelagenturets 
hjemmeside. 

Or. fr



AM\645919DA.doc 35/60 PE 382.323v03-00

DA

Begrundelse

Det forekommer absolut nødvendigt at offentliggøre og bekendtgøre disse retningslinjer ved 
at sætte dem på Lægemiddelagenturets hjemmeside.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 6, STK. 3 A (nyt)

3a. Et lægemiddel, som er fremstillet ud fra 
manipuleret væv, som opfylder definitionen 
af medicinsk udstyr i artikel 1, stk. 2, litra 
a), i direktiv 90/385/EØF eller i artikel 1, 
stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EØF, og som 
ikke primært har en farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk virkning, 
betragtes ikke som et lægemiddel i den i 
direktiv 2001/83/EF omhandlede forstand, 
men som medicinsk udstyr, der alt efter 
behov er underkastet bestemmelserne om 
regulering i direktiv 90/385/EØF eller i 
93/42/EØF uanset alle andre bestemmelser 
i disse direktiver.

Or. en

Begrundelse

Produkter, der primært har en fysisk virkning, vil blive reguleret som udstyr, mens produkter, 
der har en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, vil blive reguleret som 
lægemidler. De kvalitets- og sikkerhedsstandarder, der er fastlagt i direktiv 2004/23/EF, vil 
også finde anvendelse. Produkter, som er fremstillet ud fra manipuleret væv, og som ikke 
primært har en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, bør derfor reguleres 
som medicinsk udstyr og ikke som lægemidler.

Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 7

Særlige krav i forbindelse med lægemidler 
fremstillet ud fra manipuleret væv

Særlige krav i forbindelse med lægemidler 
til avanceret terapi, hvori der indgår udstyr

Ud over de krav, der er fastlagt i artikel 6, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 

Ud over de krav, der er fastlagt i artikel 6, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
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ansøgninger om markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel fremstillet ud fra 
manipuleret væv indeholde en beskrivelse af 
lægemidlets fysiske kendetegn og 
egenskaber og en beskrivelse af metoden til 
fremstilling af lægemidlet, jf. bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

ansøgninger om markedsføringstilladelse for 
et lægemiddel til avanceret terapi, hvori der 
indgår medicinsk udstyr, biomaterialer, 
matrice-støttematerialer ("scaffolds") eller 
matricer, indeholde en beskrivelse af 
lægemidlets fysiske kendetegn og 
egenskaber og en beskrivelse af metoden til 
fremstilling af lægemidlet, jf. bilag I til 
direktiv 2001/83/EF eller relevante retlige 
krav.

Or. en

Begrundelse

Bilag I til direktiv 2001/83/EF (forskrifter vedrørende lægemidler) indeholder ingen krav 
vedrørende medicinsk udstyr. Hvor det er nødvendigt, bør der derfor gælde andre retlige krav 
for at sikre, at ansøgninger også indeholder en beskrivelse af de fysiske kendetegn og
egenskaber ved den del af lægemidlet, der er medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 8, STK. 1 A (nyt)

Hver enkelt ændring, som Kommissionen 
foreslår, forelægges Udvalget for 
Avancerede Terapier med henblik på dettes 
afgivelse af udtalelse. Udtalelserne skal 
offentliggøres så hurtigt som muligt.

Or. fr

(Tidl. æf. 68 i AM 620607)

Begrundelse

Behovet for at tilpasse teksterne efter den videnskabelige udvikling uden systematisk 
forelæggelse for Parlamentet må ikke føre til tilsidesættelse af patientens interesser. Ændring 
af de regler om kliniske forsøg og fremstilling af lægemidler til avanceret terapi, der er 
fastsat i dette forslag til forordning, kan kun ske under sikring af størst mulig 
gennemsigtighed. Forordningen bør derfor indeholde en meget klar bestemmelse om, at 
Kommissionen skal begrunde alle tilpasninger og beslutningstagningsprocessen, og at 
Udvalget for Avancerede Terapier skal inddrages systematisk.
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Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 9, STK. 3

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

3. Udvalget for Avancerede Terapier skal 
udarbejde et udkast til videnskabelig 
udtalelse, som skal sendes til Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og danne 
grundlag for dettes udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Udvalget for Avancerede Terapier bør være sammensat af eksperter, som er i besiddelse af 
tilstrækkelig videnskabelig ekspertise til at kunne afgive en udtalelse, der kan danne grundlag 
for den endelige afgørelse fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, og det bør derfor 
tillægges større ansvar. For at sikre det fornødne ekspertiseniveau er det vigtigt, at der blandt 
medlemmerne også er eksperter med erfaring i evaluering af medicinsk udstyr, da en række af 
de lægemidler, der er tale om, har mange kendetegn til fælles med medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 9, STK. 3

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

3. Resultaterne af den rådgivning, som 
Udvalget for Avancerede Terapier har ydet i 
medfør af stk. 1, sendes til formanden for 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler 
så betids, at fristen i artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 726/2004 kan 
overholdes. I tilfælde af uenighed med 
rådgivningen fra Udvalget for Avancerede 
Terapier kan ansøgeren senest 15 dage 
efter modtagelsen af rådgivningen 
forelægge Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler skriftlige kommentarer hertil. 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler hører ansøgeren, inden det 
afgiver udtalelse, såfremt ansøgeren har 
anmodet herom i sine skriftlige 
kommentarer.
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Or. en

Begrundelse

Som følge af artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 726/2004, ifølge hvilken ansøgeren 
skriftligt kan anmode Lægemiddelagenturet om at tage udtalelsen fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler tages op til fornyet overvejelse, skal en ansøger, der modtager 
en udtalelse fra Udvalget for Avancerede Terapier, også have mulighed for at gøre indsigelse 
for at sikre konsekvens inden for agenturets rammer. 

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 9, STK. 4 A (nyt)

4a. Når der indgives en ansøgning om 
tilladelse til markedsføring af et 
lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret 
væv, skal Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler afgive udtalelse inden for den i 
artikel 14, stk. 9, i forordning (EF) nr. 
726/2004 fastsatte frist på 150 dage. 
Kommissionen vedtager også de 
nødvendige bestemmelser vedrørende 
undersøgelse af variationer af
markedsføringstilladelser for lægemidler 
fremstillet ud fra manipuleret væv efter den 
i artikel 87, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
726/2004 fastsatte procedure, om 
nødvendigt under behørig hensyntagen til 
forskellene mellem sådanne lægemidler og 
andre lægemidler, som måtte berettige til 
forenklede eller fremskyndede procedurer. 

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den hurtige udvikling inden for lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv 
og disse lægemidlers begrænsede livscyklus åbnes der med dette ændringsforslag mulighed 
for en hurtig undersøgelse af ansøgninger om tilladelse til førstegangsmarkedsføring (150 
dage for undersøgelsen i Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler snarere end de 210 
dage, der gælder for almindelige lægemidler). Desuden opfordres Kommissionen til at 
forelægge et direktiv om variationer af markedsføringstilladelser, som tager hensyn til de 
særlige kendetegn ved lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv.
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 10, STK. 1 A (nyt)

1a. En ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et kombineret 
lægemiddel til avanceret terapi skal 
indeholde bevis for opfyldelse af de i artikel 
6 nævnte væsentlige krav.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 6 i forslaget til forordning skal udstyrsdelen af et kombineret 
lægemiddel til avanceret terapi opfylde de relevante væsentlige krav til udstyr. Ansøgningen 
om markedsføringstilladelse bør indeholde bevis for opfyldelsen af disse krav. 

Ændringsforslag af Peter Liese og John Bowis 

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 10, STK. 2

2. Hvis det medicinske udstyr eller det 
aktive implantable medicinske udstyr, som 
indgår i et kombineret lægemiddel til 
avanceret terapi, allerede er blevet vurderet 
af et bemyndiget organ i henhold til direktiv 
93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF, tager 
agenturet hensyn til resultaterne af denne 
vurdering i sin vurdering af det pågældende 
lægemiddel.

2. En ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et kombineret 
lægemiddel til avanceret terapi kan 
indeholde resultaterne af den vurdering af 
det medicinske udstyr eller det aktive 
implantable medicinske udstyr i 
lægemidlet, der er foretaget af et 
bemyndiget organ i henhold til direktiv 
93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF.
Agenturet tager hensyn til resultaterne af 
denne vurdering i sin vurdering af det 
pågældende lægemiddel.

Hvis ansøgningen ikke indeholder 
resultaterne af en sådan vurdering, skal 
agenturet fra et bemyndiget organ udpeget i 
samråd med ansøgeren indhente udtalelse 
om udstyrsdelens overensstemmelse med 
bilag I til direktiv 93/42/EØF eller direktiv
90/385/EØF.

Or. en
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Begrundelse

Agenturets særlige kendskab til lægemidler og bemyndigede organers særlige kendskab til 
medicinsk udstyr skal udnyttes hensigtsmæssigt samtidig med, at overflødigt arbejde og/eller 
overlapninger må undgås. En klar definition af roller og pligter vil også begrænse unødige 
forsinkelser.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 10, STK. 2

2. Hvis det medicinske udstyr eller det 
aktive implantable medicinske udstyr, som 
indgår i et kombineret lægemiddel til 
avanceret terapi, allerede er blevet vurderet 
af et bemyndiget organ i henhold til direktiv 
93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF, tager 
agenturet hensyn til resultaterne af denne 
vurdering i sin vurdering af det pågældende 
lægemiddel.

2. En ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et kombineret 
lægemiddel til avanceret terapi skal, hvor 
sådanne foreligger, indeholde resultaterne 
af den vurdering af det medicinske udstyr 
eller det aktive implantable medicinske 
udstyr i lægemidlet, der er foretaget af et 
bemyndiget organ i henhold til direktiv 
93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF. 
Agenturet tager hensyn til resultaterne af 
denne vurdering i sin vurdering af det 
pågældende lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at det er op til ansøgeren at få udstyrsdelen af et kombineret lægemiddel 
til avanceret terapi vurderet og godkendt af et bemyndiget organ i overensstemmelse med 
lovgivningen om medicinsk udstyr. Sker der er sådan vurdering, bør agenturet tage hensyn til 
denne i sin endelige vurdering af det kombinerede lægemiddel som helhed betragtet.

Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 109
ARTIKEL 10, STK. 2

2. Hvis det medicinske udstyr eller det 
aktive implantable medicinske udstyr, som 
indgår i et kombineret lægemiddel til 
avanceret terapi, allerede er blevet vurderet
af et bemyndiget organ i henhold til direktiv 

2. En ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et kombineret 
lægemiddel til avanceret terapi kan 
indeholde resultaterne af den vurdering af 
det medicinske udstyr eller det aktive 
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93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF, tager 
agenturet hensyn til resultaterne af denne 
vurdering i sin vurdering af det pågældende 
lægemiddel.

implantable medicinske udstyr i 
lægemidlet, der er foretaget af et i samråd 
med ansøgeren udpeget bemyndiget organ i 
henhold til direktiv 93/42/EØF eller direktiv 
90/385/EØF. Agenturet tager hensyn til 
resultaterne af denne vurdering i sin 
vurdering af det pågældende lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at ansøgeren kan få udstyrsdelen af et kombineret lægemiddel til 
avanceret terapi vurderet og godkendt af et bemyndiget organ, der er udpeget i samråd med 
ansøgeren selv, således at der sikres en mere fleksibel procedure for evaluering af det 
pågældende lægemiddel.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 110
ARTIKEL 10, STK. 2

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

2. Hvis produkter udelukkende gives til 
patienter af læger, kan resuméet af 
produktets egenskaber, jf. artikel 11 i 
direktiv 2001/83/EF, anvendes som 
indlægsseddel.

Or. en

(Tidl. æf. 74 i AM 620607)

Begrundelse

Eftersom langt størstedelen af lægemidler til avanceret terapi ikke vil komme i patienternes 
hænder, men vil blive givet direkte af læger, skal patienten oplyses om behandlingen, navnlig 
i forbindelse med autologe produkter, før udgangsmaterialet fjernes. Der bør derfor åbnes
mulighed for at anvende resuméet af produktets egenskaber som indlægsseddel. Eftersom 
pakken ikke vil komme i patientens hænder, kan kravet om høringer af målpatientgrupper 
udgå.
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Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 111
ARTIKEL 15, OVERSKRIFT

Risikostyring efter godkendelsen Opfølgning af virkning, bivirkninger og 
risikostyring efter godkendelsen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslag 27 (artikel 15, stk. 1).

Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 112
ARTIKEL 17, STK. 2

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

2. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 nedsættes det gebyr, der skal 
betales til agenturet for rådgivning som 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 57, stk. 1, litra 
n), i forordning (EF) nr. 726/2004, med 90 
% for SMV'er og "innovative 
virksomheder" i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastlagt i EU's 
retningslinjer af 22. november 2006 for 
statsstøtte til forskning, udvikling og 
innovation, og med 65% for andre 
ansøgere, når der er tale om lægemidler til 
avanceret terapi.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne forordning er at fremme og støtte udviklingen af lægemidler til 
avanceret terapi hos virksomheder, hvis særegenskab må anerkendes. Undtagelsen skal først 
og fremmest gælde støtte til virksomheder, der ikke opfylder kriterierne for klassificering som 
SMV'er i Kommissionens henstilling 2003/361/EF, men som har et lignende behov for støtte, 
navnlig fordi de overskrider den maksimale årlige omsætning som følge af store investeringer 
i forskning og udvikling.
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Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 113
ARTIKEL 19 A (ny)

Artikel 19a
Incitamenter til små og mellemstore 
biotekvirksomheder
1. Producenter af lægemidler til avanceret 
terapi, som har højst 500 ansatte og en 
omsætning på højst 100 mio. EUR eller en 
balance på højst 70 mio. EUR, er berettiget 
til at nyde godt af alle de incitamenter, som 
gives til små og mellemstore virksomheder i 
henhold til Kommissionens henstilling 
2003/361/EF.
2. Det samme gælder for virksomheder, 
hvori andre virksomheder har en andel på 
op til 50 %, hvis sådanne virksomheder 
investerer mere end 15 % af deres 
årsomsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. 

Or. en

(Tidl. æf. 83 i AM 620607)

Begrundelse

Det er vanskeligt for mange unge biotekvirksomheder at opfylde kriterierne for SMV'er. En af 
grundene hertil er, at køb eller salg af et patent eller en platformsteknologi kan generere en 
stor engangsomsætning, som overstiger det aktuelle loft. En anden grund er, at mange 
virksomheder ikke kan opfylde de aktuelle kriterier om uafhængighed (interesser på under 25 
%), eftersom de har indgået alliancer med andre virksomheder. Disse problemer har
sandsynligvis størst relevans for biotekvirksomheder, som ikke desto mindre bør nyde godt af 
gunstigere økonomiske betingelser.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 114
ARTIKEL 19 B (ny)

Artikel 19b
Nedsættelse af gebyret for 
markedsføringstilladelse

1. Gebyret for markedsføringstilladelse 
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nedsættes med 50 %, hvis ansøgeren kan 
bevise, at der i Fællesskabet er en særlig 
offentlig interesse i lægemidlet til avanceret 
terapi, eller hvis afkastet på 
markedsføringen af et sådant produkt 
forventes at være lille.
2. Stk. 1 finder også anvendelse på gebyrer 
på aktiviteter efter udstedelse af tilladelsen, 
som gennemføres af agenturet det første år 
efter udstedelsen af 
markedsføringstilladelse for lægemidlet. 
3. I forbindelse med små og mellemstore 
virksomheder eller virksomheder med højst
500 ansatte og en omsætning på højst 100 
mio. EUR eller en balance på højst 70 mio. 
EUR finder stk. 1 også anvendelse på 
gebyrer på aktiviteter efter udstedelse af 
tilladelsen, som gennemføres af agenturet 
uden tidsbegrænsning.
4. I forbindelse med virksomheder, hvori 
andre virksomheder har en andel på op til 
50 %, og som investerer mere end 15 % af 
deres årsomsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, finder stk. 1 også 
anvendelse på aktiviteter efter udstedelse af 
tilladelsen, som gennemføres af agenturet 
uden tidsbegrænsning.

Or. en

(Tidl. æf. 84 i AM 620607)

Begrundelse

Nedsættelse af gebyret for markedsføringstilladelser er nødvendigt for lægemidler til 
avanceret terapi, som tjener den offentlige interesse, f.eks. lægemidler til sjældne sygdomme, 
eller hvor ansøgeren er en SMV. For disse produkter og virksomheder er den centraliserede 
procedure en stor administrativ byrde, som bør lettes gennem lavere gebyrer. De fastlagte 
nedsættelser er også nødvendige i forbindelse med autologe lægemidler til avanceret terapi 
og tilsigtet brug, idet disse produkter kun kan markedsføres i begrænset omfang.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 115
ARTIKEL 19 A (ny)

Artikel 19a
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Faglig bistand
Medlemsstaterne skal i forbindelse med 
anvendelsen af denne forordning yde 
særlig faglig bistand til ansøgere og 
indehavere af en markedsføringstilladelse. 
Denne bistand skal ydes gennem de 
kompetente nationale myndigheder og 
navnlig fokusere på:
- bistand til virksomheder, som ikke 
opfylder de i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF fastlagte kriterier for 
klassificering som SMV'er, men som har et 
lignende behov for bistand, f.eks. hvis de 
ikke betragtes som SMV'er, fordi de ikke 
opfylder kriteriet om uafhængighed eller 
har en for høj årsomsætning som følge af 
store investeringer i forskning og udvikling, 
og
- bistand til individuelle hospitaler eller 
andre små institutioner, f.eks. 
universitetsinstitutter, som ikke opfylder 
betingelserne i artikel 3, stk. 7, i direktiv 
2001/83. Bistanden skal ydes på den 
betingelse, at en speciallæge har det faglige 
ansvar for fremstillingen og anvendelsen af 
lægemidlerne til avanceret terapi, samt at 
disse fremstilles og anvendes efter lægelig 
anvisning til en enkelt patient.

Or. en

(Tidl. æf. 82 i AM 620607)

Begrundelse

Der bør være så få undtagelser fra direktivets anvendelsesområde som muligt, således at alle 
patienter i Europa hurtigt kan nyde godt af nye lægemidler. Der skal imidlertid ydes særlig 
bistand til grupper af mulige ansøgere for så vidt angår denne stærkt innovative sektors 
særegenheder. Dette sikres bedst på nationalt plan.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 116
ARTIKEL 21, STK. 1, LITRA C A (nyt)
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(ca) fire medlemmer, som er udpeget af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser, og
som skal have ekspertise inden for 
medicinsk udstyr, der indeholder eller 
består af, eller som bruges sammen med, 
produkter fremstillet ud fra manipuleret 
væv

Or. en

(Tidl. æf. 88 (ændret) i AM 620607))

Begrundelse

Udvalget for Avancerede Terapier bør være sammensat af eksperter, som er i besiddelse af 
tilstrækkelig videnskabelig ekspertise til at kunne afgive en udtalelse, der kan danne grundlag 
for den endelige afgørelse fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, og det bør derfor 
tillægges større ansvar. For at sikre det fornødne ekspertiseniveau er det vigtigt, at der blandt 
medlemmerne også er eksperter med erfaring i evaluering af medicinsk udstyr, da en række af 
de lægemidler, der er tale om, har mange kendetegn til fælles med medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 117
ARTIKEL 21, STK. 1, LITRA C A (nyt)

(ca) ét medlem af agenturets arbejdsgruppe 
om lægemiddelovervågning.

Or. fr

(Tidl. æf. 89 i AM 620607)

Begrundelse

For at sikre, at Udvalget for Avancerede Terapier retter særlig opmærksomhed mod 
vurderingen af uønskede virkninger som følge af beskaffenheden af lægemidler til avanceret 
terapi, bør der være en repræsentant for EMEA's arbejdsgruppe om lægemiddelovervågning i 
udvalget.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 118
ARTIKEL 21, STK. 2
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Alle medlemmer af Udvalget for 
Avancerede Terapier udvælges ud fra deres 
videnskabelige kvalifikationer eller erfaring 
med hensyn til lægemidler til avanceret 
terapi. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), 
samarbejder medlemsstaterne koordineret af 
agenturets eksekutivdirektør om at sikre, at 
den endelige sammensætning af Udvalget 
for Avancerede Terapier ligeligt og på 
passende vis dækker de videnskabelige 
områder, der er relevante for avancerede 
terapier, herunder medicinsk udstyr, 
vævsmanipulering, genterapi, celleterapi, 
bioteknologi, lægemiddelovervågning, 
risikostyring og etik.

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

Mindst to medlemmer og to 
stedfortrædende medlemmer af Udvalget 
for Avancerede Terapier skal have 
videnskabelig ekspertise inden for 
medicinsk udstyr.

Or. en

Begrundelse

De stedfortrædere for medlemmerne af Udvalget for Avancerede Terapier, som indføres i stk. 
1, skal have de samme videnskabelige kvalifikationer og erfaringer inden for lægemidler til 
avanceret terapi som de faste medlemmer. For at sikre det fornødne ekspertiseniveau er det 
vigtigt, at der blandt medlemmerne også er eksperter med erfaring i evaluering af medicinsk 
udstyr, da en række af de lægemidler, der er tale om, har mange kendetegn til fælles med 
medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 119
ARTIKEL 21, STK. 5

5. Agenturet offentliggør medlemmernes
navne og videnskabelige kvalifikationer.

5. Medlemmernes navne og videnskabelige 
kvalifikationer offentliggøres på agenturets 
hjemmeside så hurtigt som muligt.

Or. fr
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(Tidl. æf. 92 i AM 620607)

Begrundelse

Det forekommer absolut nødvendigt at offentliggøre og bekendtgøre disse oplysninger om 
udvalgets medlemmer ved at sætte dem på agenturets hjemmeside.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 120
ARTIKEL 22

1. Medlemmerne af Udvalget for 
Avancerede Terapier og udvalgets eksperter 
forpligter sig til at handle uafhængigt og i 
offentlighedens interesse. De må ikke have 
finansielle eller andre interesser i 
lægemiddelsektoren, sektoren for medicinsk 
udstyr eller bioteknologisektoren, som kan 
påvirke deres upartiskhed.

Ud over de i artikel 63 i forordning (EF) 
nr. 726/2004 fastlagte krav må medlemmer 
og stedfortrædende medlemmer af Udvalget 
for Avancerede Terapier ikke have 
finansielle eller andre interesser i 
bioteknologisektoren eller sektoren for 
medicinsk udstyr, som kan påvirke deres 
upartiskhed. Alle indirekte interesser, som 
kunne vedrøre disse sektorer, skal optegnes 
i det register, der er omhandlet i artikel 63, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 726/2004.

2. Alle indirekte interesser, som kunne 
vedrøre lægemiddelsektoren, sektoren for 
medicinsk udstyr eller 
bioteknologisektoren, skal optegnes i det 
register, der er omhandlet i artikel 63, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 726/2004.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at der for det nye udvalg for avancerede terapier gælder samme regler 
for gennemsigtighed som for allerede eksisterende udvalg under Lægemiddelagenturet (jf. 
artikel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004). Det bør ligeledes præciseres, at det er forbudt at 
have interesser i bioteknologisektoren og sektoren for medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 23, LITRA A
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a) at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler om data, der 
fremkommer ved udviklingen af et 
lægemiddel til avanceret terapi, med henblik 
på udarbejdelse af en udtalelse om dets 
kvalitet, sikkerhed og virkning

a) at udarbejde et udkast til udtalelse om 
kvaliteten, sikkerheden og virkningen af 
lægemidler til avanceret terapi, som skal 
sendes til Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler 

Or. en

Begrundelse

Udvalget for Avancerede Terapier bør være sammensat af eksperter, som er i besiddelse af 
tilstrækkelig videnskabelig ekspertise til at kunne afgive en udtalelse, der kan danne grundlag 
for den endelige afgørelse fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, og det bør derfor 
tillægges større ansvar. For at sikre det fornødne ekspertiseniveau er det vigtigt, at der blandt 
medlemmerne også er eksperter med erfaring i evaluering af medicinsk udstyr, da en række af 
de lægemidler, der er tale om, har mange kendetegn til fælles med medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 24, STK. 1 A (nyt)

Hver enkelt ændring, som Kommissionen 
foreslår, forelægges Udvalget for 
Avancerede Terapier med henblik på dettes 
afgivelse af udtalelse. Udtalelserne skal 
offentliggøres så hurtigt som muligt.

Or. fr

(Tidl. æf. 96 i AM 620607)

Begrundelse

Behovet for at tilpasse teksterne efter den videnskabelige udvikling uden systematisk 
forelæggelse for Parlamentet må ikke føre til tilsidesættelse af patientens interesser. Ændring 
af de regler om kliniske forsøg og fremstilling af lægemidler til avanceret terapi, der er 
fastsat i dette forslag til forordning, kan kun ske under sikring af størst mulig 
gennemsigtighed. Forordningen bør derfor indeholde en meget klar bestemmelse om, at 
Kommissionen skal begrunde alle tilpasninger og beslutningstagningsprocessen, og at 
Udvalget for Avancerede Terapier skal inddrages systematisk.
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Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 123
ARTIKEL 24, STK. 1 A (nyt)

I denne beretning undersøger 
Kommissionen tekniske fremskridts 
indvirkning på denne forordnings 
anvendelse. Den forelægger også om 
nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på at revidere dens 
anvendelsesområde og medtage nye 
terapier, som, samtidig med at de opfylder 
definitionen af et lægemiddel, hverken 
indebærer genterapi, celleterapi eller 
vævsmanipulation.

Or. en

(Tidl. æf. 98 (ændret) i AM 620607)

Begrundelse

Videnskabelige fremskridt vil muligvis tilvejebringe andre nye terapier, som hverken er 
genterapi, celleterapi eller vævsmanipulation. Det ville være i patienternes interesse, om 
disse på et eller andet fremtidigt tidspunkt blev medtaget for at muliggøre europæisk 
godkendelse af de resulterende produkter.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 124
ARTIKEL 25, STK. 1 A (nyt)

I denne beretning undersøger 
Kommissionen tekniske fremskridts 
indvirkning på denne forordnings 
anvendelse. Den forelægger også om 
nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag 
med henblik på at medtage nye terapier, 
som hverken indebærer genterapi, 
celleterapi eller vævsmanipulation.

Or. en
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(Tidl. æf. 98 (ændret) i AM 620607)

Begrundelse

Videnskabelige fremskridt vil muligvis tilvejebringe andre nye terapier, som hverken er 
genterapi, celleterapi eller vævsmanipulation. Det ville være i patienternes interesse, om 
disse på et eller andet fremtidigt tidspunkt blev medtaget for at muliggøre europæisk 
godkendelse af de resulterende produkter.

Ændringsforslag af Alojz Peterle 

Ændringsforslag 125
ARTIKEL 27, NR. 2

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

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

1a. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], undtagen 
lægemidler:
- der ændrer menneskelige kønscellers 
genetiske identitet
- der er fremstillet af menneske-dyr-
hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer.
Dette bør ikke berøre transplantation af 
somatiske celler eller væv fra dyr til 
mennesker i terapeutisk øjemed, i det 
omfang det ikke påvirker kønscellerne 
(f.eks. xenotransplantation).

Or. en

Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Desuden 
understreges det i direktiv 98/44/EF, at produktion af kimærer fra kønsceller er udelukket fra 
patentering. Der bør derfor ikke gives nogen fællesskabsgodkendelse af produkter, der 
indeholder eller er fremstillet af sådanne væv og celler. Ved at udelukke dem fra bilaget til 
forordning (EF) nr. 726/2004 fratager vi disse produkter muligheden for at opnå europæisk 
markedsføringstilladelse. Der kan kun udstedes nationale markedsføringstilladelser for 
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sådanne produkter.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 126
ARTIKEL 27, NR. 2

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

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

1a. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], undtagen 
lægemidler:
- der ændrer menneskelige kønscellers 
genetiske identitet
- der er fremstillet af menneske-dyr-
hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer.
Dette bør ikke berøre transplantation af 
somatiske celler eller væv fra dyr til 
mennesker i terapeutisk øjemed, i det 
omfang det ikke påvirker kønscellerne 
(f.eks. xenotransplantation).

Or. en

Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Desuden 
understreges det i direktiv 98/44/EF, at produktion af kimærer fra kønsceller er udelukket fra 
patentering. Der bør derfor ikke gives nogen fællesskabsgodkendelse af produkter, der 
indeholder eller er fremstillet af sådanne væv og celler. Ved at udelukke dem fra bilaget til 
forordning (EF) nr. 726/2004 fratager vi disse produkter muligheden for at opnå europæisk 
markedsføringstilladelse. Der kan kun udstedes nationale markedsføringstilladelser for 
sådanne produkter.
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Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 127
ARTIKEL 27, NR. 2

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

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

1a. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], undtagen
lægemidler til avanceret terapi til autolog 
eller tilsigtet brug, som udelukkende 
fremstilles og distribueres i én medlemsstat, 
og for hvilke den pågældende medlemsstat 
har fastlagt den nationale 
markedsføringstilladelsesprocedure i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
forordning som et alternativ, i en periode 
på fem år efter udstedelse af 
markedsføringstilladelse på nationalt plan. 
Derefter stilles der krav om en ansøgning 
om fornyelse af tilladelsen inden for den 
centraliserede procedure, således at den 
nationale markedsføringstilladelse efter 
fornyelsen bliver en centraliseret 
markedsføringstilladelse.

Or. en

(Tidl. æf. 102 i AM 620607)

Begrundelse

For at lette adgangen til markedet for mange SMV'er, som kun ønsker at markedsføre deres 
produkt i én medlemsstat, bør der være mulighed for en markedsføringstilladelse på nationalt 
plan for produkter, der markedsføres på nationalt plan. Denne nationale 
markedsføringstilladelse bør være begrænset til en periode på fem år. Fornyelsen efter denne 
første periode på fem år kan ske via proceduren for en centraliseret markedsføringstilladelse.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 128
ARTIKEL 28, NR. 1

Artikel 3, stk. 7 (direktiv 2001/83/EF)

4"7. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 

"7. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], som både 
fuldt ud fremstilles og anvendes på et 
hospital efter lægelig anvisning til en enkelt 
patient.

forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], som både 
fuldt ud fremstilles og anvendes i 
hospitalsomgivelser på nonprofitbasis og
efter lægelig anvisning til en enkelt patient.

Ved hospitalsomgivelser forstås et nationalt 
netværk af hospitaler og hertil knyttede 
centre inden for rammerne af de enkelte 
nationale sundhedssystemer.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at udelukke sådanne lægemidler til avanceret terapi, som fremstilles og anvendes 
i hospitalsomgivelser. Dette ville f.eks. gøre det muligt at etablere nationale vidennetværk for 
celleterapi og vævsmanipulering inden for rammerne af de nationale sundhedssystemer. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 129
ARTIKEL 28, NR. 1

Artikel 3, stk. 7 (direktiv 2001/83/EF)

7. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], som både 
fuldt ud fremstilles og anvendes på et 
hospital efter lægelig anvisning til en enkelt 
patient.

7. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], som både 
fuldt ud fremstilles og anvendes på et 
hospital eller i et netværk af offentlige 
hospitaler efter lægelig anvisning til en 
enkelt patient eller til klinisk forskning på 
nonprofitbasis.

Or. en

(Tidl. æf. 107 i AM 620607)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 130
ARTIKEL 28, NR. 2

Artikel 4, stk. 5 (direktiv 2001/83/EF)

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

der er henvist til heri, berører ikke 
anvendelsen af ikke-diskriminerende 
national lovgivning, der forbyder eller 
begrænser anvendelsen af særlige typer 
humane eller animalske celler eller salg, 
udlevering eller brug af lægemidler, der 
indeholder, består af eller er fremstillet af 
sådanne celler, af årsager, der ikke er
anført i ovennævnte fællesskabslovgivning. 
Medlemsstaterne underretter Kommissionen 
om den relevante nationale lovgivning. 
Kommissionen gør disse oplysninger
offentligt tilgængelige i et register.

Or. en

(Tidl. æf. 109 (ændret) i AM 620607)

Begrundelse

Kommissionens forslag rejser alvorlige problemer for så vidt angår foreneligheden med 
retsgrundlaget (EF-traktatens artikel 95). Årsagen er, at den nuværende ordlyd i artikel 28, 
stk. 5, åbner for stor mulighed for at begrænse den frie bevægelighed for visse lægemidler til 
avanceret terapi. Formålet med retsakter, der er baseret på artikel 95, er at forbedre 
betingelserne for det indre markeds etablering og funktion. Kommissionens forslag omfatter 
og harmoniserer ikke aspekter vedrørende den offentlige moral og offentlig politik, og det bør 
det afgjort heller ikke. Imidlertid åbner den nuværende ordlyd mulighed for restriktioner, som 
ikke blot vedrører disse subsidiære aspekter, og den bør derfor ændres i tråd med forslagene 
fra Parlamentets Juridiske Tjeneste.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik 

Ændringsforslag 131
ARTIKEL 28, NR. 2

Artikel 4, stk. 5 (direktiv 2001/83/EF)

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

5. Dette direktiv og samtlige forordninger, 
der er henvist til heri, berører ikke 
anvendelsen af national lovgivning, der 
forbyder eller begrænser anvendelsen af 
særlige typer humane eller animalske celler 
eller salg, udlevering eller brug af 
lægemidler, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af sådanne celler, undtagen af 
årsager, der udtrykkeligt er anført i 
ovennævnte fællesskabslovgivning. 
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Medlemsstaterne underretter Kommissionen 
om den relevante nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger samme logik, som Parlamentets Juridiske Tjeneste har foreslået 
fulgt for at løse de retlige problemer, der er konstateret i Kommissionens forslag. Samtidig er 
denne tilgang forenelig med Retsudvalgets indfaldsvinkel for så vidt angår artikel 1A (ny).

Ændringsforslag af Alojz Peterle 

Ændringsforslag 132
ARTIKEL 28, NR. 3 A (nyt)

Artikel 39 (direktiv 2001/83/EF)

3a) Artikel 39 affattes således:
”Bestemmelserne i artikel 27 til 34 finder 
ikke anvendelse på de homøopatiske 
lægemidler, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, 
eller lægemidler:
- der ændrer menneskelige kønscellers 
genetiske identitet
- der er fremstillet af menneske-dyr-
hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer."

Or. en

Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Kun 
medlemsstaterne skal kunne træffe afgørelse om udstedelse af nationale 
markedsføringstilladelser. De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF 
fastsatte procedure for medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser. Det 
samme gælder produkter, der indeholder eller er fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer, eftersom det i direktiv 98/44/EF understreges, at produktion af kimærer fra 
kønsceller er udelukket fra patentering.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 133
ARTIKEL 28, NR. 3 A (nyt)

Artikel 39 (direktiv 2001/83/EF)

3a) Artikel 39 affattes således:
”Bestemmelserne i artikel 27 til 34 finder 
ikke anvendelse på de homøopatiske 
lægemidler, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, 
eller lægemidler:
- der ændrer menneskelige kønscellers 
genetiske identitet
- der er fremstillet af menneske-dyr-
hybrider eller kimærer, eller som 
indeholder væv eller celler, der har 
oprindelse i eller er fremstillet af 
menneske-dyr-hybrider eller kimærer."

Or. en

Begrundelse

Produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske identitet, og som hverken har 
gennemgået forsvarlige kliniske forsøg i henhold til direktiv 2001/20/EF eller er patenterbare 
i henhold til direktiv 98/44/EF, bør ikke kunne godkendes af Fællesskabet. Kun 
medlemsstaterne skal kunne træffe afgørelse om udstedelse af nationale 
markedsføringstilladelser. De bør derfor ikke være bundet af den i direktiv 2001/83/EF 
fastsatte procedure for medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale tilladelser. Det 
samme gælder produkter, der indeholder eller er fremstillet af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer, eftersom det i direktiv 98/44/EF understreges, at produktion af kimærer fra 
kønsceller er udelukket fra patentering.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 134
ARTIKEL 28 A (ny)

Artikel 28a
Fremstilling til kliniske forsøg

Kommissionen opstiller i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 5 i afgørelse 
1999/468/EF specifikke fremstillingskrav 
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for testpræparater, som skal anvendes på 
fremstillingen af lægemidler til avanceret 
terapi til brug i kliniske forsøg på det 
hospital, hvor lægemidlerne er fremstillet.

Or. en

(Tidl. æf. 111 (ændret) i AM 620607)

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser vedrørende fremstillingen af 
lægemidler til avanceret terapi, som skal bruges i kliniske forsøg. 

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 135
ARTIKEL 29, STK. 1

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

1. Lægemidler til avanceret terapi, som ikke
er fremstillet ud fra manipuleret væv, og
som markedsføres lovligt på 
fællesskabsmarkedet i overensstemmelse 
med national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning på tidspunktet for 
denne forordnings ikrafttrædelse, skal 
opfylde betingelserne i denne forordning 
senest 5 år efter dens ikrafttrædelse.

1a. Lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, som markedsføres lovligt 
på fællesskabsmarkedet i overensstemmelse 
med national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning på tidspunktet for 
denne forordnings ikrafttrædelse, kan 
forblive på markedet, mens den i dette 
stykke fastsatte procedure følges.
i) Senest 5 år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse skal de personer, der er 
ansvarlige for markedsføringen af sådanne 
produkter, indgive gyldige ansøgninger om 
markedsføringstilladelse i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
726/2004.
ii) Ethvert produkt, for hvilket der gives 
afslag på markedsføringstilladelse i 
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henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, 
skal straks trækkes tilbage fra markedet.

Or. en

Begrundelse

Den i forslaget foreslåede overgangsperiode er urealistisk, navnlig for så vidt angår 
lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv, og kunne føre til alvorlige forstyrrelser i 
tilgængeligheden af lægemidler, som patienter og sundhedspersonale sætter deres lid til. 

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 136
ARTIKEL 29, STK. 1

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

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

Or. en

(Tidl. æf. 112 i AM 620607)

Begrundelse

Den foreslåede overgangsperiode på to år er for kort, eftersom alene de kliniske forsøg i 
mange tilfælde vil overskride denne tidsramme. Endvidere bør ansøgeren kun være ansvarlig 
for at indgive ansøgningen inden den fastsatte dato og ikke stilles til ansvar for forsinkelser, 
der skyldes agenturet/de kompetente nationale myndigheder eller problemer i 
evalueringsfasen. Ellers ville disse vigtige nye lægemidler ikke komme patienterne til gode.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 137
ARTIKEL 29, STK. 1 A (nyt)
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1a. Lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, som markedsføres lovligt 
på fællesskabsmarkedet i overensstemmelse 
med national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning på tidspunktet for 
ikrafttrædelsen af de i artikel 8 omhandlede 
tekniske krav, skal der indgives en 
ansøgning om markedsføringstilladelse
senest fem år efter disse tekniske kravs 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede overgangsperiode på to år er for kort, eftersom alene de kliniske forsøg i 
mange tilfælde vil overskride denne tidsramme. Endvidere bør ansøgeren kun være ansvarlig 
for at indgive ansøgningen inden den fastsatte dato og ikke stilles til ansvar for forsinkelser, 
der skyldes agenturet/de kompetente nationale myndigheder eller problemer i 
evalueringsfasen. Ellers ville disse vigtige nye lægemidler ikke komme patienterne til gode.


	645919da.doc

