
AM\645919NL.doc PE 382.323v03-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

30.11.2006 PE 382.323v03-00

AMENDEMENTEN 52-137

Ontwerpverslag (PE 380.740v03-00)
Miroslav Mikolášik
Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en 
Verordening (EG) nr. 726/2004

Voorstel voor een verordening (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD) –
wijzigingsbesluit)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 52
OVERWEGING 2

(2) Voorzover deze geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie worden aangediend 
als middelen die therapeutische of 
profylactische eigenschappen met 
betrekking tot ziekten bij de mens hebben of 
die bij de mens kunnen worden gebruikt of 
aan de mens kunnen worden toegediend om 
fysiologische functies te herstellen, te 
verbeteren of te wijzigen door een 
farmacologisch, immunologisch of 
metabolisch effect te bewerkstelligen, zijn 
het biologische geneesmiddelen in de zin 
van artikel 1, punt 2, en bijlage I van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 2001 
tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Elke regeling op het 
gebied van de productie, de distributie en het 
gebruik van deze geneesmiddelen moet 

(2) Voorzover deze geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie worden aangediend 
als middelen die therapeutische of 
profylactische eigenschappen met 
betrekking tot ziekten bij de mens hebben of 
die bij de mens kunnen worden gebruikt of 
aan de mens kunnen worden toegediend om 
fysiologische functies te herstellen, te 
verbeteren of te wijzigen door voornamelijk 
een farmacologisch, immunologisch of 
metabolisch effect te bewerkstelligen, zijn 
het biologische geneesmiddelen in de zin 
van artikel 1, punt 2, en bijlage I van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 2001 
tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Elke regeling op het 
gebied van de productie, de distributie en het 
gebruik van deze geneesmiddelen moet 
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daarom de bescherming van de 
volksgezondheid tot voornaamste 
doelstelling hebben.

daarom de bescherming van de 
volksgezondheid tot voornaamste 
doelstelling hebben.

Or. en

(ex am 48 van AM FdR 620607)

Motivering

De richtlijnen voor medische hulpmiddelen (MDD) vormen een regelgevingskader dat eenvoudig 
aangepast kan worden aan het toezicht op hulpmiddelen die weefselmanipulatieproducten 
bevatten of daarvan zijn gemaakt. Als een weefselmanipulatieproduct binnen de definitie voor 
"medisch hulpmiddel" in artikel 1 van de MDD valt (en derhalve niet voornamelijk een 
farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect bewerkstelligt), moet het onder de regels 
van de MDD vallen, hoewel aanvullende specifieke vereisten noodzakelijk kunnen zijn.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 53
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) Om redenen van rechtszekerheid is 
het belangrijk dat de richtlijnen waarop dit 
voorstel voor een verordening is gebaseerd, 
in het bijzonder Richtlijn 2004/27/EG1

betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, de Richtlijnen 
2004/23/EG2 en 2006/17/EG3 betreffende 
menselijke weefsels en cellen en Richtlijn 
2005/28/EG van de Commissie van 8 april 
20054 tot vaststelling van beginselen en 
gedetailleerde richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken wat geneesmiddelen 
voor onderzoek voor menselijk gebruik 
betreft, binnen de daarvoor gestelde 
termijnen of bij de eerst mogelijke 
gelegenheid door alle lidstaten worden 
omgezet.
_________
1 Richtlijn 2004/27/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling 
van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 136 
van 30.4.2004, blz. 34.)
2 Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor het doneren, verkrĳgen, testen, bewerken, 
bewaren en distribueren van menselĳke weefsels 
en cellen (PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48) 
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3 Richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 
8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 
2004/23/EG van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft bepaalde technische 
voorschriften voor het doneren, verkrijgen en 
testen van menselijke weefsels en cellen (PB L 38 
van 9.2.2006, blz. 40
4 PB L 91 van 9.4.2005, blz. 13.

Or. fr

(ex am 50 als gewijzigd van AM FdR 620607)

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 54
OVERWEGING 5

(5) Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie moeten aan regelgeving 
gebonden zijn voorzover zij bestemd zijn 
om in de lidstaten in de handel te worden 
gebracht en industrieel of door middel van 
een industrieel procédé worden 
vervaardigd, in de zin van artikel 2, lid 1,
van Richtlijn 2001/83/EG. 
Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie die volgens medisch recept voor 
een bepaalde patiënt volledig in een 
ziekenhuis worden bereid en gebruikt, 
moeten van het toepassingsgebied van deze 
verordening zijn uitgesloten.

(5) Deze verordening is een lex specialis, 
die aanvullende bepalingen invoert op de 
bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG. De 
verordening heeft tot doel regelgeving te 
bieden voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die bestemd zijn 
om in de lidstaten in de handel te worden 
gebracht en industrieel of door middel van 
een industrieel procédé worden 
vervaardigd, overeenkomstig de algemene 
werkingssfeer van de EG-wetgeving op 
farmaceutisch gebied zoals neergelegd in 
Titel II van Richtlijn 2001/83/EG. 
Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie die volledig op individuele basis 
volgens een specifiek, niet-
gestandaardiseerd en niet-gepatenteerd 
procédé in een ziekenhuis worden bereid 
en er worden gebruikt om te voldoen aan 
een bepaald medisch recept voor een 
bepaalde patiënt onder de exclusieve 
professionele verantwoordelijkheid van de 
arts of voor klinisch onderzoek, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening zijn uitgesloten.

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat deze verordening een lex specialis is ten opzichte van 
Richtlijn 2001/83/EG, aangezien hierbij aanvullende eisen worden ingevoerd die specifiek zijn 
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voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. De werkingssfeer van deze verordening komt 
overeen met de algemene werkingssfeer van de wetgeving op farmaceutisch gebied, zoals 
neergelegd in Richtlijn 2001/83/EG. Indien ziekenhuizen of andere instellingen producten 
bereiden waarbij zij gebruik maken van een vast procédé om routinematig behandelingen voor 
patiënten te creëren, moeten zij aan de bepalingen van deze verordening voldoen. Als 
ziekenhuizen geneesmiddelen voor geavanceerde therapie bereiden ten behoeve van onderzoek 
of bij wijze van eenmalige uitzondering, behoeven zij zich daarentegen niet aan de 
gecentraliseerde vergunningsprocedure te houden.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 55
OVERWEGING 5

(5) Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie moeten aan regelgeving gebonden 
zijn voorzover zij bestemd zijn om in de 
lidstaten in de handel te worden gebracht en 
industrieel of door middel van een 
industrieel procédé worden vervaardigd, in 
de zin van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2001/83/EG. Geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die volgens medisch 
recept voor een bepaalde patiënt volledig in 
een ziekenhuis worden bereid en gebruikt, 
moeten van het toepassingsgebied van deze 
verordening zijn uitgesloten.

(5) Deze verordening is een lex specialis, 
die aanvullende bepalingen invoert op de 
bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG. De 
verordening heeft tot doel regelgeving te 
bieden voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die bestemd zijn om 
in de lidstaten in de handel te worden 
gebracht en industrieel of door middel van 
een industrieel procédé worden vervaardigd, 
, in de zin van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2001/83/EG. Geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die volgens medisch 
recept voor een bepaalde patiënt volledig in 
een ziekenhuisomgeving en op non-profit 
basis worden bereid, moeten van het 
toepassingsgebied van deze verordening zijn 
uitgesloten.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die in een 
ziekenhuisomgeving worden bereid en gebruikt, van het toepassingsgebied van deze verordening 
uit te sluiten. Dit moet het bij voorbeeld mogelijk maken om nationale netwerken van topcentra
op het gebied van cel- en weefselmanipulatietherapieën binnen de nationale gezondheidszorg tot 
stand te brengen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 56
OVERWEGING 6

(6) De communautaire regelgeving voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
mag niet raken aan beslissingen van lidstaten 

(6) Deze verordening heeft enkel tot doel 
bepaalde beperkingen van het vrije verkeer 
van geneesmiddelen voor geavanceerde 



AM\645919NL.doc 5/2 PE 382.323v03-00

NL

om het gebruik van specifieke soorten 
menselijke cellen, zoals embryonale 
stamcellen, of dierlijke cellen al dan niet toe 
te staan. Ook moet zij de toepassing van de 
nationale wetgeving waarbij de verkoop, de 
verstrekking of het gebruik van 
geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit deze cellen bestaan of daaruit zijn bereid, 
onverlet laten.

therapie weg te nemen. Zij zorgt niet voor 
de harmonisatie van alle aspecten van de 
regelgeving van de lidstaten op dit gebied. 
Sommige beperkingen blijven immers 
buiten de toepassing van de verordening 
vallen en kunnen worden gehandhaafd 
overeenkomstig artikel 30 van het Verdrag. 
De communautaire regelgeving voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
mag niet raken aan beslissingen van lidstaten 
om het gebruik van specifieke soorten 
menselijke cellen, zoals embryonale 
stamcellen, of dierlijke cellen al dan niet toe 
te staan. Ook moet zij de toepassing van de 
nationale wetgeving waarbij de verkoop, de 
verstrekking of het gebruik van 
geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit deze cellen bestaan of daaruit zijn bereid, 
onverlet laten.

Or. en

Motivering

De lidstaten kunnen een beroep doen op artikel 30 van het Verdrag als zij het vrije verkeer van 
goederen, in dit geval geneesmiddelen, op hun markt willen verhinderen of beperken op grond 
van morele, beleids- of veiligheidsoverwegingen. Artikel 30 is evenwel enkel van toepassing als 
het bij de regelgeving niet om volledige harmonisering gaat. Daarom moet duidelijk worden 
aangegeven dat het hier slechts ten dele om een harmonisatiemaatregel gaat. Deze benadering 
ligt in de lijn van die van de Commissie juridische zaken met betrekking tot artikel 1 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Amendement 57
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Deze verordening eerbiedigt ten 
volle het verbod op het gebruik van het 
menselijk lichaam en lichaamsdelen als 
bron van financieel gewin, dat als een 
onvervreemdbare minimale bescherming is 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
door het Europees Parlement nader werd 
onderstreept in zijn resolutie van 10 maart 
2005 over handel in menselijke eicellen1. 
Om deze doelstelling te halen is het 
noodzakelijk te waarborgen dat het 
doneren van weefsel en cellen vrijwillig en 
onbetaald geschiedt en dat de verkrijging 
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ervan wordt uitgevoerd op non-profit 
basis. Vrijwillige en onbetaalde weefsel-
en celdonaties dragen ook bij tot hoge 
veiligheidsnormen voor weefsel en cellen 
en derhalve tot bescherming van de 
volksgezondheid.
___________
1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 251.

Or. en

(ex am 53 van AM FdR 6200607)

Motivering

Snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en biogeneeskunde mogen niet leiden tot aantasting 
van de bescherming van fundamentele rechten. Deze rechten, waarvan het recht op de integriteit 
van het individu een van de belangrijkste is, zijn vastgelegd in de Conventie van Oviedo en in het 
Handvest van de grondrechten. Deze normen moeten in het bijzonder in acht worden genomen in 
het geval van op weefsel en cellen gebaseerde geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. Het 
gaat hierbij om hooginnovatieve nieuwe producten. In deze context zijn vrijwillige en onbetaalde 
donatie alsmede verkrijging op non-profit basis de belangrijkste principes, die absoluut 
geëerbiedigd moeten worden in de gehele Unie.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 58
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Deze verordening eerbiedigt ten 
volle het verbod op het gebruik van het 
menselijk lichaam en lichaamsdelen als 
bron van financieel gewin, dat als een 
onvervreemdbare minimale bescherming is 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
door het Europees Parlement nader werd 
onderstreept in zijn resolutie van 10 maart 
2005 over handel in menselijke eicellen1. 
Om deze doelstelling te halen is het 
noodzakelijk te waarborgen dat het 
doneren van weefsel en cellen vrijwillig en 
onbetaald geschiedt en dat de verkrijging 
ervan wordt uitgevoerd op non-profit 
basis. Vrijwillige en onbetaalde weefsel-
en celdonaties dragen ook bij tot hoge 
veiligheidsnormen voor weefsel en cellen 
en derhalve tot bescherming van de 
volksgezondheid.
_____
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1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 251.

Or. en

(ex am 53 van AM FdR 620607)

Motivering

Snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en biogeneeskunde mogen niet leiden tot aantasting 
van de bescherming van fundamentele rechten. Deze rechten, waarvan het recht op de integriteit 
van het individu een van de belangrijkste is, zijn vastgelegd in de Conventie van Oviedo en in het 
Handvest van de grondrechten. Deze normen moeten in het bijzonder in acht worden genomen in 
het geval van op weefsel en cellen gebaseerde geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. Het 
gaat hierbij om hooginnovatieve nieuwe producten. In deze context zijn vrijwillige en onbetaalde 
donatie alsmede verkrijging op non-profit basis de belangrijkste principes, die absoluut 
geëerbiedigd moeten worden in de gehele Unie.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 59
OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) In Richtlijn 2001/20/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 april 
2001 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik
worden proeven voor gentherapie die leiden 
tot modificatie van de kiembaan en de 
daarin vastgelegde genetische identiteit van 
de proefpersoon verboden. In Richtlijn 
98/44/EG2 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen wordt geoordeeld dat er geen 
patent kan worden verstrekt voor procédés
die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit modificeren. Uit het 
oogpunt van coherente wetgeving moet in 
deze verordening worden verboden dat er 
vergunningen worden verstrekt voor 
geneesmiddelen die de in de kiembaan van 
personen vastgelegde genetische identiteit 
modificeren.
_______
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
2 PB l 213 van 30.7.1998, blz. 13.
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Or. en

(ex am 5 van PR FdR 617323)

Motivering

Zoals duidelijk blijkt uit de artikelen 1 en 13 van het Oviedo Verdrag komt de menselijke 
waardigheid in gevaar wanneer het genetisch erfgoed wordt gemodificeerd. Voor 
geneesmiddelen die niet onder de klinische proeven vallen overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
en waarvoor geen patent kan worden verstrekt overeenkomstig Richtlijn 98/44/EG mag geen 
vergunning overeenkomstig deze Verordening worden verstrekt.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 60
OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) In Richtlijn 2001/20/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 april 
2001 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik 
worden proeven voor gentherapie die leiden 
tot modificatie van de kiembaan en de 
daarin vastgelegde genetische identiteit van 
de proefpersoon verboden. In Richtlijn 
98/44/EG2 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen wordt geoordeeld dat er geen 
patent kan worden verstrekt voor procédés 
die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit modificeren. Uit het 
oogpunt van coherente wetgeving moet in 
deze verordening worden verboden dat er 
vergunningen worden verstrekt voor 
geneesmiddelen die de in de kiembaan van 
personen vastgelegde genetische identiteit 
modificeren.
_________
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
2 PB l 213 van 30.7.1998, blz. 13.

Or. en
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(ex am 5 van PR FdR 617323)

Motivering

Zoals duidelijk blijkt uit de artikelen 1 en 13 van het Oviedo Verdrag komt de menselijke 
waardigheid in gevaar wanneer het genetisch erfgoed wordt gemodificeerd. Voor 
geneesmiddelen die niet onder de klinische proeven vallen overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG 
en waarvoor geen patent kan worden verstrekt overeenkomstig Richtlijn 98/44/EG mag geen 
vergunning overeenkomstig deze Verordening worden verstrekt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 61
OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) In Richtlijn 2001/20/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 april 
2001 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik 
worden proeven voor gentherapie die leiden 
tot modificatie van de kiembaan en de 
daarin vastgelegde genetische identiteit van 
de proefpersoon verboden. In Richtlijn 
98/44/EG2 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen wordt geoordeeld dat er geen 
patent kan worden verstrekt voor procédés 
die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit modificeren. Uit het 
oogpunt van coherente wetgeving mogen 
alleen lidstaten een nationale vergunning 
verstrekken voor geneesmiddelen die de in 
de kiembaan van personen vastgelegde 
genetische identiteit modificeren en mogen 
zij niet gehouden zijn aan een wederzijdse 
erkenningsprocedure overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG.
_________
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
2 PB l 213 van 30.7.1998, blz. 13.

Or. en
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Motivering

Het verstrekken van een vergunning voor geneesmiddelen die de in de kiembaan van personen 
vastgelegde genetische identiteit modificeren, die niet adequaat aan klinische proeven 
overeenkomstig richtlijn 2001/20/EG worden onderworpen of waarvoor geen patent kan worden 
verstrekt overeenkomstig richtlijn 98/44/EG, mag niet de zaak van de Gemeenschap zijn. Deze 
beslissing komt de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan ook 
geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
basis van richtlijn 2001/83/EG.

Amendement ingediend door Alojz Peterle

Amendement 62
OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) In Richtlijn 2001/20/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 april 
2001 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik 
worden proeven voor gentherapie die leiden 
tot modificatie van de kiembaan en de 
daarin vastgelegde genetische identiteit van 
de proefpersoon verboden. In Richtlijn 
98/44/EG2 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen wordt geoordeeld dat er geen 
patent kan worden verstrekt voor procédés 
die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit modificeren. Uit het 
oogpunt van coherente wetgeving mogen 
alleen lidstaten een nationale vergunning 
verstrekken voor geneesmiddelen die de in 
de kiembaan van personen vastgelegde 
genetische identiteit modificeren en mogen 
zij niet gehouden zijn aan een wederzijdse 
erkenningsprocedure overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG.
_________
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
2 PB l 213 van 30.7.1998, blz. 13.

Or. en
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Motivering

Het verstrekken van een vergunning voor geneesmiddelen die de in de kiembaan van personen 
vastgelegde genetische identiteit modificeren, die niet adequaat aan klinische proeven 
overeenkomstig richtlijn 2001/20/EG worden onderworpen of waarvoor geen patent kan worden 
verstrekt overeenkomstig richtlijn 98/44/EG, mag niet de zaak van de Gemeenschap zijn. Deze 
beslissing komt de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan ook 
geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
basis van richtlijn 2001/83/EG.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 63
OVERWEGING 7 QUATER (nieuw)

(7 quater) In deze verordening moet iedere 
vergunning voor producten die zijn afgeleid 
van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's of die weefsels of cellen 
bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
worden verboden. Deze bepaling mag niet 
de transplantatie van dierlijke 
lichaamscellen of weefsel in het menselijk 
lichaam voor therapeutische doeleinden 
uitsluiten, mits de kiembaan intact blijft.

Or. en

(ex am 6 van PR FdR 617323)

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd zoals benadrukt in artikel 1 en 3 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De creatie van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's vormt een 
bedreiging van het recht op integriteit van het individu en een schending van de menselijke 
waardigheid. Om die reden mag er geen vergunning worden verstrekt voor producten die cellen 
of weefsels bevatten die afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
overeenkomstig deze verordening. Xenotransplantatie voor therapeutische doeleinden mag 
echter niet worden uitgesloten, mits de kiembaan intact blijft.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 64
OVERWEGING 7 QUATER (nieuw)

(7 quater) In deze verordening moet iedere 
vergunning voor producten die zijn afgeleid 
van menselijk-dierlijke hybriden of 
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chimaera's of die weefsels of cellen 
bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
worden verboden. Deze bepaling mag niet 
de transplantatie van dierlijke 
lichaamscellen of weefsel in het menselijk 
lichaam voor therapeutische doeleinden 
uitsluiten, mits de kiembaan intact blijft.

Or. en

(ex am 6 van PR FdR 617323)

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd zoals benadrukt in artikel 1 en 3 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De creatie van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's vormt een 
bedreiging van het recht op integriteit van het individu en een schending van de menselijke 
waardigheid. Om die reden mag er geen vergunning worden verstrekt voor producten die cellen 
of weefsels bevatten die afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
overeenkomstig deze verordening. Xenotransplantatie voor therapeutische doeleinden mag 
echter niet worden uitgesloten, mits de kiembaan intact blijft.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 65
OVERWEGING 7 QUATER (nieuw)

(7 quater) Alleen lidstaten mogen een 
nationale vergunning verstrekken voor 
producten die zijn afgeleid van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's of die 
weefsels of cellen bevatten afkomstig of 
afgeleid van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's en zij mogen niet gehouden zijn 
aan een wederzijdse erkenningsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG. Deze 
bepaling mag niet slaan op de 
transplantatie van dierlijke lichaamscellen 
of weefsel in het menselijk lichaam voor 
therapeutische doeleinden, mits de 
kiembaan intact blijft (xenotransplantatie).

Or. en

Motivering

Richtlijn 98/44/EG benadrukt dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking 
komt voor patentering. Het verstrekken van een vergunning voor producten die zulke weefsels en 
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cellen bevatten of er van afgeleid zijn, mag dan ook niet de zaak van de Gemeenschap zijn. Deze 
beslissing komt enkel de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan 
ook geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
basis van richtlijn 2001/83/EG. Deze bepaling mag echter niet slaan op xenotransplantatie voor 
therapeutische doeleinden, mits de kiembaan intact blijft. 

Amendement ingediend door Alojz Peterle

Amendement 66
OVERWEGING 7 QUATER (nieuw)

(7 quater) Alleen lidstaten mogen een 
nationale vergunning verstrekken voor 
producten die zijn afgeleid van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's of die 
weefsels of cellen bevatten afkomstig of 
afgeleid van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's en zij mogen niet gehouden zijn 
aan een wederzijdse erkenningsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG. Deze 
bepaling mag niet slaan op de 
transplantatie van dierlijke lichaamscellen 
of weefsel in het menselijk lichaam voor 
therapeutische doeleinden, mits de 
kiembaan intact blijft (xenotransplantatie).

Or. en

Motivering

Richtlijn 98/44/EG benadrukt dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking 
komt voor patentering. Het verstrekken van een vergunning voor producten die zulke weefsels en 
cellen bevatten of er van afgeleid zijn, mag dan ook niet de zaak van de Gemeenschap zijn. Deze 
beslissing komt enkel de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan 
ook geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
basis van richtlijn 2001/83/EG. Deze bepaling mag echter niet slaan op xenotransplantatie voor 
therapeutische doeleinden, mits de kiembaan intact blijft.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 67
OVERWEGING 14

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

Schrappen
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veiligheidsniveau van weefsels en cellen en 
daarmee tot de bescherming van de 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Wij stellen voor deze overweging te schrappen naar aanleiding van de invoering van een nieuwe 
overweging 7 bis en een nieuw artikel 3 bis.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 68
OVERWEGING 14

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wij stellen voor deze overweging te schrappen naar aanleiding van de invoering van een nieuwe 
overweging 7 bis en een nieuw artikel 3 bis.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 69
OVERWEGING 14

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

(14) Voor het doneren van menselijke 
cellen en weefsels moeten bepaalde 
Europese principes worden geëerbiedigd, 
zoals de anonimiteit van zowel de donor als 
de ontvanger, het altruïsme van de donor 
en de solidariteit tussen donor en
ontvanger. De menselijke cellen en weefsels 
in geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie moeten principieel door vrijwillige, 
onbetaalde donatie worden verkregen. De 
lidstaten dienen alles in het werk te stellen 
om de overheid en de non-profitsector te 
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stimuleren om zich voluit te engageren in 
het verkrijgen van menselijke cellen en 
weefsels, daar vrijwillige, onbetaalde 
weefsel- en celdonaties een factor zijn die 
kan bijdragen tot het bereiken van een hoog 
veiligheidsniveau van weefsels en cellen en 
daarmee tot de bescherming van de 
volksgezondheid.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 70
OVERWEGING 14

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

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

Or. en

Motivering

Om consequent te zijn met overweging 13 moet nogmaals duidelijk worden gesteld dat cellen of 
weefsels door vrijwillige, onbetaalde donatie moeten worden verkregen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 71
OVERWEGING 15

(15) Klinische proeven met geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie moeten worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
algemene beginselen en ethische 
voorschriften die zijn neergelegd in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de toepassing van 

(15) Klinische proeven met geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie moeten worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
algemene beginselen en ethische 
voorschriften die zijn neergelegd in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de toepassing van 
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goede klinische praktijken bij de uitvoering 
van klinische proeven met geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Niettemin moeten 
specifieke voorschriften worden vastgesteld 
om Richtlijn 2005/28/EG van 8 april 2005 
tot vaststelling van beginselen en 
gedetailleerde richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken wat geneesmiddelen 
voor onderzoek voor menselijk gebruik 
betreft en tot vaststelling van de eisen voor 
vergunningen voor de vervaardiging of 
invoer van die geneesmiddelen1 te wijzigen 
teneinde volledig rekening te houden met de 
specifieke technische eigenschappen van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.

goede klinische praktijken bij de uitvoering 
van klinische proeven met geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Niettemin moeten 
specifieke voorschriften worden vastgesteld 
om Richtlijn 2005/28/EG van 8 april 2005 
tot vaststelling van beginselen en 
gedetailleerde richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken wat geneesmiddelen 
voor onderzoek voor menselijk gebruik 
betreft en tot vaststelling van de eisen voor 
vergunningen voor de vervaardiging of 
invoer van die geneesmiddelen te wijzigen 
teneinde volledig rekening te houden met de 
specifieke technische eigenschappen van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.
Voor het vervaardigen van geneesmiddelen 
voor onderzoek moeten specifieke eisen 
worden vastgesteld, die moeten gelden voor 
het vervaardigen van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die gebruikt worden 
voor klinische proeven in hetzelfde 
ziekenhuis waar zij vervaardigd zijn. Met 
deze voorschriften dient te worden gezorgd 
voor een adequate tijdsperiode tussen 
individuele klinische proeven (met inbegrip 
van gespreid uitgevoerde klinische proeven) 
en een gecoördineerde controle en 
informatie-uitwisseling.

Or. en

Motivering

De verordening bevat geen specifieke bepaling met betrekking tot het vervaardigen van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, die worden gebruikt bij klinische proeven in 
hetzelfde ziekenhuis waar de productie plaatsvond.  Bovendien moeten klinische proeven op de 
veiligst mogelijke manier worden uitgevoerd (adequate tussentijd).

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 72
OVERWEGING 17

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 

  
1 PB L 91 van 9.4.2005, blz. 13.
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essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen.

essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen. Een advies 
inzake de conformiteit van het medische 
hulpmiddel of actieve implanteerbare 
medische hulpmiddel met de betreffende 
essentiële eisen door een aangemelde 
instantie overeenkomstig deze richtlijnen 
zou deel moeten uitmaken van de evaluatie 
van een gecombineerd geneesmiddel die 
overeenkomstig deze verordening door het 
bureau wordt verricht.

Or. en

Motivering

De conformiteit met de betreffende essentiële eisen van de richtlijnen voor medische 
hulpmiddelen (MDD) moet steeds worden beoordeeld (hetzij vóór de voorlegging aan het 
bureau, hetzij in het kader van de evaluatie door het bureau) door het wettelijke orgaan, dat in 
de EU op dat gebied als deskundig wordt erkend, te weten de aangemelde instanties. Een 
beoordeling door een andere partij, die niet vertrouwd is met de beoordelingsprocedures voor 
medische hulpmiddelen, kan tot een inadequate beoordeling van het product leiden en bij gevolg 
een risico voor de veiligheid van de patiënt met zich meebrengen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 73
OVERWEGING 17

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 
essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 
essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
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voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen.

voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen. Als het 
medische hulpmiddel of actieve 
implanteerbare medische hulpmiddel reeds 
door een aangemelde instantie is 
beoordeeld overeenkomstig deze richtlijnen, 
houdt het bureau bij de evaluatie van een 
gecombineerd geneesmiddel die 
overeenkomstig deze verordening wordt 
verricht, rekening met de resultaten van 
deze beoordeling.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat er continu gebruik gemaakt wordt van de ruime ervaring en expertise 
van de aangemelde instanties bij de evaluatie van medische hulpmiddelen of actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen, moeten de aangemelde instanties het medische 
hulpmiddel-gedeelte of het actieve implanteerbare medische hulpmiddel-gedeelte van het 
gecombineerde geneesmiddel voor geavanceerde therapie beoordelen. Het bureau moet deze 
beoordelingen in zijn definitieve evaluatie van het gecombineerde geneesmiddel verwerken.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 74
OVERWEGING 17

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 
essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen.

(17) In geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie kunnen medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen worden opgenomen. 
Dergelijke hulpmiddelen moeten aan de 
essentiële eisen in respectievelijk 
Richtlijn 91/42/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG van 
de Raad van 20 juni 1990 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
voldoen om een passend kwaliteits- en 
veiligheidsniveau te waarborgen. Het 
bureau houdt bij de evaluatie van een 
gecombineerd geneesmiddel die 
overeenkomstig deze verordening wordt 
verricht, rekening met de resultaten van de 
beoordeling van medische hulpmiddelen of 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen door een aangemelde 
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instantie overeenkomstig deze richtlijnen.

Or. de

Motivering

Gezien hun ruime ervaring en expertise bij de evaluatie van medische hulpmiddelen of actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen, moeten de aangemelde instanties het medische 
hulpmiddel-gedeelte of het actieve implanteerbare medische hulpmiddel-gedeelte van het 
gecombineerde geneesmiddel voor geavanceerde therapie beoordelen. Het bureau moet deze 
beoordelingen in zijn definitieve evaluatie van het gecombineerde geneesmiddel verwerken. Dit 
amendement sluit aan bij amendement 7 van de rapporteur, maar "zo nodig" is weggelaten, 
omdat de resultaten in ieder geval bij de evaluatie moeten worden meegenomen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 75
OVERWEGING 18

(18) Er moeten specifieke voorschriften voor 
de samenvatting van de kenmerken van het 
product, de etikettering en de bijsluiter 
worden vastgesteld om de voorschriften in 
Richtlijn 2001/83/EG aan te passen aan de 
technische bijzonderheden van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.

(18) Er moeten specifieke voorschriften voor 
de samenvatting van de kenmerken van het 
product, de etikettering en de bijsluiter 
worden vastgesteld om de voorschriften in 
Richtlijn 2001/83/EG aan te passen aan de 
technische bijzonderheden van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. 
Deze voorschriften moeten geheel in 
overeenstemming zijn met het recht van 
patiënten om te weten wat de herkomst is 
van weefsels of cellen die gebruikt worden 
bij de vervaardiging van geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie, alhoewel de 
anonimiteit van de donor moet worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 76
OVERWEGING 19

(19) Het langdurig volgen van patiënten en 
de geneesmiddelenbewaking zijn voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
van cruciaal belang. De houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
moet dan ook worden verplicht met het oog 
hierop een geschikt risicobeheerssysteem 
toe te passen indien dit omwille van 

(19) Follow-up van de werkzaamheid en 
van bijwerkingen zijn voor geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie van cruciaal 
belang. De aanvrager dient dan ook in de 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen uiteen te zetten of en 
welke maatregelen worden voorgenomen 
om deze follow-up te waarborgen. De 
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volksgezondheid gerechtvaardigd is. houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen moet ook worden verplicht 
een geschikt risicobeheerssysteem toe te 
passen voor de risico's die verbonden zijn 
aan geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, indien dit omwille van 
volksgezondheid gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een betere afstemming op de bestaande farmaceutische regelgeving 
en stelt ook een hoge norm inzake geneesmiddelenbewaking.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 77
OVERWEGING 21

(21) Vanwege de snelle wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit terrein moeten 
bedrijven die geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie ontwikkelen in staat 
worden gesteld wetenschappelijk advies bij 
het bureau in te winnen, met inbegrip van 
advies over activiteiten na toelating. Bij 
wijze van stimuleringsmaatregel moet voor 
dergelijk wetenschappelijk advies een 
minimale vergoeding worden gevraagd.

(21) Vanwege de snelle wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit terrein moeten 
bedrijven die geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie ontwikkelen in staat 
worden gesteld wetenschappelijk advies bij 
het bureau in te winnen, met inbegrip van 
advies over activiteiten na toelating. Bij 
wijze van stimuleringsmaatregel moet voor 
dergelijk wetenschappelijk advies een 
minimale vergoeding aan kleine en 
middelgrote ondernemingen worden 
gevraagd en moet deze vergoeding worden 
verlaagd voor andere aanvragers.

Or. en

(ex am 66 van AM FdR 620607 (?))

Motivering

Deze verordening wil KMO's stimuleren en steunen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie. Daartoe moet in bijzondere vormen van vrijstelling van vergoeding voor 
wetenschappelijk advies worden voorzien.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 78
OVERWEGING 22

(22) Het bureau moet worden gemachtigd 
wetenschappelijke aanbevelingen te doen 

(12) Het bureau moet worden gemachtigd 
wetenschappelijke aanbevelingen te doen 
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over de vraag of een bepaald product op 
basis van cellen of weefsels al dan niet 
voldoet aan de wetenschappelijke criteria 
waarop de definitie van geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie berust, zodat in 
een zo vroeg mogelijk stadium kan worden 
ingegaan op vraagstukken betreffende de 
afbakening met andere gebieden, zoals 
cosmetische producten of medische 
hulpmiddelen, die zich bij de ontwikkeling 
van de wetenschap kunnen voordoen.

over de vraag of een bepaald product op 
basis van genen, cellen of weefsels al dan 
niet voldoet aan de wetenschappelijke 
criteria waarop de definitie van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
berust, zodat in een zo vroeg mogelijk 
stadium kan worden ingegaan op 
vraagstukken betreffende de afbakening met 
andere gebieden, zoals cosmetische 
producten of medische hulpmiddelen, die 
zich bij de ontwikkeling van de wetenschap 
kunnen voordoen. Met zijn unieke expertise 
is voor het Comité voor geavanceerde 
therapieën een prominente rol weggelegd 
voor het verstrekken van dergelijk advies.

Or. en

Motivering

Gezien zijn specifieke expertise in geavanceerde therapieën is voor het Comité voor 
geavanceerde therapieën een rol weggelegd voor het verstrekken van advies aan operatoren 
over de vraag of een bepaald product al dan niet een geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
is.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 79
OVERWEGING 27

(27) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden.

(27) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden. De 
regelgevingsprocedure met toetsing waarin 
artikel 5 van dit besluit voorziet, dient van 
toepassing te zijn op de goedkeuring van 
amendementen op de Bijlagen II t/m IV 
van deze verordening en op Bijlage I van 
Richtlijn 2001/83/EG. Aangezien deze 
maatregelen van essentieel belang zijn voor 
het functioneren van het hele 
regelgevingskader, moeten zij spoedig 
binnen negen maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Fabrikanten zullen niet in staat zijn om ontwikkelingstrajecten uit te werken totdat de technische 
eisen gepubliceerd zijn en de richtlijnen inzake goede klinische praktijken en inzake 
vervaardigingspraktijken zijn aangepast. Daarom stellen we voor dat de Commissie de nodige 
maatregelen binnen een termijn van negen maanden vaststelt.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 80
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT B), ALINEA 2 BIS (nieuw)

Weefselmanipulatieproducten die niet-
levensvatbare menselijke of dierlijke 
weefsels en/of cellen bevatten dan wel 
geheel daarvan zijn vervaardigd en niet 
voornamelijk een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect 
bewerkstelligen, vallen niet onder deze 
definitie.

Or. en

Motivering

De richtlijnen voor medische hulpmiddelen (MDD) vormen een regelgevingskader dat eenvoudig 
aangepast kan worden aan het toezicht op hulpmiddelen die weefselmanipulatieproducten 
bevatten of daarvan zijn gemaakt. Als een weefselmanipulatieproduct binnen de definitie voor 
"medisch hulpmiddel" in artikel 1 van de MDD valt (en derhalve niet voornamelijk een 
farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect bewerkstelligt), moet het onder de regels 
van de MDD vallen, hoewel aanvullende specifieke vereisten noodzakelijk kunnen zijn.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 81
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT D), STREEPJE 2

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

– het bevat een uit cellen of weefsels 
bestaand gedeelte.

Or. en
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(ex am 63 van AM FdR 620607)

Motivering

Teneinde de rechtszekerheid en de veiligheid van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie te 
verbeteren, dient een gecombineerd geneesmiddel voor geavanceerde therapie onder deze 
verordening te vallen als het een uit cellen of weefsels bestaand gedeelte bevat.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 82
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT D BIS) (nieuw)

d bis) chimaera houdt in: 
- een embryo waarin een cel van een niet-
menselijke levensvorm is ingebracht; of
- een embryo dat bestaat uit cellen van 
meer dan een embryo, foetus of mens.

Or. en

(ex am 18, motiv. gewijzigd van PR FdR 617323)

Motivering

We voeren deze definitie in met het oog op artikel 3 quater van de verordening.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 83
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT D BIS) (nieuw)

d bis) chimaera houdt in: 
- een embryo waarin een cel van een niet-
menselijke levensvorm is ingebracht; of
- een embryo dat bestaat uit cellen van 
meer dan een embryo, foetus of mens.

Or. en

(ex am 18, motiv. gewijzigd van PR FdR 617323)

Motivering

We voeren deze definitie in met het oog op artikel 3 quater van de verordening.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 84
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT D TER) (nieuw)
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d ter) hybride houdt in:
- een menselijke eicel die is bevrucht met 
een zaadcel van een niet-menselijke 
levensvorm;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm die is bevrucht met een 
menselijke zaadcel;
- een menselijke eicel waarin de celkern 
van een niet-menselijke levensvorm is 
ingebracht;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm waarin de kern van een 
menselijke cel is ingebracht; of
- een menselijke eicel of een eicel van een 
niet-menselijke levensvorm die anderszins 
haploïde chromosomensets van zowel een 
mens als een niet menselijke levensvorm 
bevat.

Or. en

(ex am 19, motiv. gewijzigd van PR FdR 617323)

Motivering

We voeren deze definitie in met het oog op artikel 3 quater van de verordening.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 85
ARTIKEL 2, LID 1, PUNT D TER) (nieuw)

d ter) hybride houdt in:
- een menselijke eicel die is bevrucht met 
een zaadcel van een niet-menselijke 
levensvorm;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm die is bevrucht met een 
menselijke zaadcel;
- een menselijke eicel waarin de celkern 
van een niet-menselijke levensvorm is 
ingebracht;
- een eicel van een niet-menselijke 
levensvorm waarin de kern van een 
menselijke cel is ingebracht; of
- een menselijke eicel of een eicel van een 
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niet-menselijke levensvorm die anderszins 
haploïde chromosomensets van zowel een 
mens als een niet menselijke levensvorm 
bevat.

Or. en

(ex am 19, motiv. gewijzigd van PR FdR 617323)

Motivering

We voeren deze definitie in met het oog op artikel 3 quater van de verordening.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 86
ARTIKEL 3

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

Wanneer een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke cellen of 
weefsels bevat, worden deze cellen of 
weefsels overeenkomstig 
Richtlijn 2004/23/EG gedoneerd, verkregen 
en getest, zonder afbreuk te doen aan de 
specifieke bepalingen in deze verordening.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bestaande wetgeving moet het doneren, verkrijgen en testen van menselijke 
weefsels en cellen voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen ten einde de 
volksgezondheid in de Gemeenschap optimaal te beschermen. Bovendien moet ervoor worden 
gezorgd dat het menselijk lichaam of delen ervan als dusdanig niet in de handel worden 
gebracht. Daarom moeten de lidstaten er in het kader van deze verordening toe verplicht worden 
om erop toe te zien dat het doneren op vrijwillige en onbetaalde basis plaatsvindt en te 
waarborgen dat weefsels of cellen op non-profit basis worden verkregen (nieuw artikel 3 bis).

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 87
ARTIKEL 3

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

Wanneer een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke cellen of 
weefsels bevat, worden deze cellen of 
weefsels overeenkomstig 
Richtlijn 2004/23/EG gedoneerd, verkregen 
en getest, zonder afbreuk te doen aan de 
specifieke bepalingen in deze verordening.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bestaande wetgeving moet het doneren, verkrijgen en testen van menselijke 
weefsels en cellen voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen ten einde de 
volksgezondheid in de Gemeenschap optimaal te beschermen. Bovendien moet ervoor worden 
gezorgd dat het menselijk lichaam of delen ervan als dusdanig niet in de handel worden 
gebracht. Daarom moeten de lidstaten er in het kader van deze verordening toe verplicht worden 
om erop toe te zien dat het doneren op vrijwillige en onbetaalde basis plaatsvindt en te 
waarborgen dat weefsels of cellen op non-profit basis worden verkregen (nieuw artikel 3 bis).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 88
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Verbod op het commercialiseren van het 
menselijk lichaam
Indien een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke weefsels 
of cellen bevat, moet iedere fase van de 
vergunningsprocedure uitgevoerd worden 
overeenkomstig het beginsel dat het 
menselijk lichaam of onderdelen daarvan 
als zodanig niet gecommercialiseerd mogen 
worden. Hiertoe, en voor de doeleinden van 
deze verordening, waarborgen de lidstaten 
dat:
- menselijke weefsels en cellen vrijwillig en 
onbetaald, met uitzondering van de 
vergoeding van kosten, worden gedoneerd; 
en 
- dat het verkrijgen van weefsels en cellen 
op non-profit basis plaatsvindt.

Or. en

(ex am 20 van PR FdR 617323)

Motivering

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie en biogeneeskunde mogen niet ten 
koste gaan van de bescherming van fundamentele rechten. Deze rechten, waarvan een van de 
belangrijkste het recht op menselijke integriteit is, zijn verankerd in het Oviedo Verdrag, 
alsmede in het Handvest van de grondrechten. Deze normen kunnen alleen worden nageleefd, 
als zij zorgvuldig in acht worden genomen tijdens iedere fase van het vergunningsproces. Om die 
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reden moet het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) zich aan deze 
specifieke verplichting houden. Bovendien moeten de lidstaten zorgen voor vrijwillige en 
onbetaalde donatie en garanderen dat het verkrijgen van cellen of weefsels plaatsvindt zonder 
winstoogmerk.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 89
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Verbod op het commercialiseren van het 
menselijk lichaam
Indien een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke weefsels 
of cellen bevat, moet iedere fase van de 
vergunningsprocedure uitgevoerd worden 
overeenkomstig het beginsel dat het 
menselijk lichaam of onderdelen daarvan 
als zodanig niet gecommercialiseerd mogen 
worden. Hiertoe, en voor de doeleinden van 
deze verordening, waarborgen de lidstaten 
dat:
- menselijke weefsels en cellen vrijwillig en 
onbetaald, met uitzondering van de 
vergoeding van kosten, worden gedoneerd; 
en 
- dat het verkrijgen van weefsels en cellen 
op non-profit basis plaatsvindt.

Or. en

(ex am 20 van PR FdR 617323)

Motivering

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie en biogeneeskunde mogen niet ten 
koste gaan van de bescherming van fundamentele rechten. Deze rechten, waarvan een van de 
belangrijkste het recht op menselijke integriteit is, zijn verankerd in het Oviedo Verdrag, 
alsmede in het Handvest van de grondrechten. Deze normen kunnen alleen worden nageleefd, 
als zij zorgvuldig in acht worden genomen tijdens iedere fase van het vergunningsproces. Om die 
reden moet het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) zich aan deze 
specifieke verplichting houden. Bovendien moeten de lidstaten zorgen voor vrijwillige en 
onbetaalde donatie en garanderen dat het verkrijgen van cellen of weefsels plaatsvindt zonder 
winstoogmerk.
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Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 90
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Verbod op het commercialiseren van het 
menselijk lichaam
Indien een geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie menselijke weefsels 
of cellen bevat, moet iedere fase van de 
vergunningsprocedure uitgevoerd worden 
overeenkomstig het beginsel dat het 
menselijk lichaam of onderdelen daarvan 
als zodanig niet gecommercialiseerd mogen 
worden. Hiertoe, en voor de doeleinden van 
deze verordening, waarborgen de lidstaten 
dat:
- menselijke weefsels en cellen vrijwillig en 
onbetaald, met uitzondering van de 
vergoeding van kosten, worden gedoneerd; 
en 
- dat het verkrijgen van weefsels en cellen 
op non-profit basis plaatsvindt.

Or. en

(ex am 20 van PR FdR 617323)

Motivering

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie en biogeneeskunde mogen niet ten 
koste gaan van de bescherming van fundamentele rechten. Deze rechten, waarvan een van de 
belangrijkste het recht op menselijke integriteit is, zijn verankerd in het Oviedo Verdrag, 
alsmede in het Handvest van de grondrechten. Deze normen kunnen alleen worden nageleefd, 
als zij zorgvuldig in acht worden genomen tijdens iedere fase van het vergunningsproces. Om die 
reden moet het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) zich aan deze 
specifieke verplichting houden. Bovendien moeten de lidstaten zorgen voor vrijwillige en 
onbetaalde donatie en garanderen dat het verkrijgen van cellen of weefsels plaatsvindt zonder 
winstoogmerk.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 91
ARTIKEL 3 TER (nieuw)

Artikel 3 ter
Verbod op producten die de menselijke 
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kiembaan veranderen
Er wordt geen vergunning afgegeven voor 
producten die de genetische identiteit van 
mensen in de kiembaan veranderen, met 
uitzondering van producten die bedoeld zijn 
om kanker van de geslachtsklieren te 
behandelen.

Or. en

(ex am 65 van AM FdR 620607)

Motivering

Zoals blijkt uit de artikelen 1 en 13 van de Conventie van Oviedo is er sprake van aantasting van 
de menselijke waardigheid wanneer de erfelijkheid van de genetische identiteit wordt gewijzigd. 
Geneesmiddelen die niet naar behoren aan klinische tests krachtens Richtlijn 2001/20/EG 
worden onderworpen noch wettelijk octrooieerbaar zijn krachtens Richtlijn 1998/44/EG, zouden 
niet in aanmerking mogen komen voor vergunningen krachtens deze verordening. 
Geneesmiddelen voor de behandeling van kanker van de geslachtsklieren zouden echter wel op 
de Europese markt moeten worden toegelaten.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 92
ARTIKEL 3 TER (nieuw)

Artikel 3 ter
Verbod op producten die de menselijke 

kiembaan veranderen
Er wordt geen vergunning afgegeven voor 
producten die de genetische identiteit van 
mensen in de kiembaan veranderen, met 
uitzondering van producten die bedoeld zijn 
om kanker van de geslachtsklieren te 
behandelen.

Or. en

(ex am 65 van AM FdR 620607)

Motivering

Zoals blijkt uit de artikelen 1 en 13 van de Conventie van Oviedo is er sprake van aantasting van 
de menselijke waardigheid wanneer de erfelijkheid van de genetische identiteit wordt gewijzigd. 
Geneesmiddelen die niet naar behoren aan klinische tests krachtens Richtlijn 2001/20/EG 
worden onderworpen noch wettelijk octrooieerbaar zijn krachtens Richtlijn 1998/44/EG, zouden 
niet in aanmerking mogen komen voor vergunningen krachtens deze verordening. 
Geneesmiddelen voor de behandeling van kanker van de geslachtsklieren zouden echter wel op 
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de Europese markt moeten worden toegelaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Amendement 93
ARTIKEL 3 QUATER (nieuw)

Artikel 3 quater
Verbod op geneesmiddelen die zijn afgeleid 
van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's
Er wordt geen vergunning versterkt voor 
geneesmiddelen die zijn afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
of die weefsels of cellen bevatten die 
afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's.
Deze bepaling sluit de transplantatie van 
dierlijke lichaamscellen of weefsels in het 
menselijk lichaam voor therapeutische 
doeleinden niet uit, mits de kiembaan intact 
blijft.

Or. en

(ex am 22 van PR FdR 617323)

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd zoals benadrukt in artikel 1 en 3 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De creatie van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's vormt een 
bedreiging van het recht op integriteit van het individu en een schending van de menselijke 
waardigheid. Richtlijn 98/44/EG benadrukt dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet 
in aanmerking komt voor patentering. Om die reden mag er geen vergunning worden verstrekt 
voor geneesmiddelen die cellen of weefsels bevatten die afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's overeenkomstig deze verordening.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 94
ARTIKEL 3 QUATER (nieuw)

Artikel 3 quater
Verbod op geneesmiddelen die zijn afgeleid 
van menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's
Er wordt geen vergunning versterkt voor 
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geneesmiddelen die zijn afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's 
of die weefsels of cellen bevatten die 
afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's.
Deze bepaling sluit de transplantatie van 
dierlijke lichaamscellen of weefsels in het 
menselijk lichaam voor therapeutische 
doeleinden niet uit, mits de kiembaan intact 
blijft.

Or. en

(ex am 22 van PR FdR 617323)

Motivering

De lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu en de menselijke waardigheid moeten 
worden geëerbiedigd zoals benadrukt in artikel 1 en 3 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De creatie van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's vormt een 
bedreiging van het recht op integriteit van het individu en een schending van de menselijke 
waardigheid. Richtlijn 98/44/EG benadrukt dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet 
in aanmerking komt voor patentering. Om die reden mag er geen vergunning worden verstrekt 
voor geneesmiddelen die cellen of weefsels bevatten die afkomstig of afgeleid zijn van menselijk-
dierlijke hybriden of chimaera's overeenkomstig deze verordening.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 95
ARTIKEL 4, LID 1

1. De voorschriften voor geneesmiddelen 
voor gentherapie en somatische celtherapie 
in artikel 6, lid 7, en artikel 9, leden 4 en 6, 
van Richtlijn 2001/20/EG zijn van 
toepassing op weefselmanipulatieproducten.

1. De voorschriften voor geneesmiddelen 
voor gentherapie en somatische celtherapie 
in artikel 6, lid 7, en artikel 9, leden 4 en 6, 
van Richtlijn 2001/20/EG zijn niet van 
toepassing op weefselmanipulatieproducten.

Or. en

Motivering

Er mag geen verlengde toetsingsperiode van 180 dagen (zoals vereist door de richtlijn klinische 
proeven) voor geneesmiddelen voor gentherapie en somatische celtherapie van toepassing zijn 
op weefselmanipulatieproducten. Voor sommige van deze producten gelden veel eenvoudigere en 
snellere procedures in het kader van de richtlijn medische hulpmiddelen, die geheel toereikend 
zijn. Bovendien stelt de huidige (vigerende) wetgeving in de VS dat 30 dagen voldoende zijn voor 
dergelijke producten en niets wijst erop dat deze periode ontoereikend zou zijn. Daarom wordt 
voorgesteld om weefselmanipulatieproducten aan dezelfde regels te onderwerpen als die welke 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gelden.
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Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 96
ARTIKEL 4, LID 3

3. De Commissie stelt specifieke 
gedetailleerde richtsnoeren inzake goede 
klinische praktijken op voor geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie.

3. De Commissie stelt specifieke 
gedetailleerde richtsnoeren inzake 
vergunningsprocedures voor klinische 
proeven en goede klinische praktijken op 
voor geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, in het bijzonder voor 
weefselmanipulatieproducten.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt erop gewezen dat met name voor weefselmanipulatieproducten, 
waarvoor geen wetgeving bestaat en vandaar tot op heden geen richtsnoeren, deze moeten 
worden ontwikkeld, niet alleen gezien de beste klinische praktijken maar ook in verband met 
vergunningen voor klinische proeven.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 97
ARTIKEL 4, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Met betrekking tot de bepalingen 
waarnaar in de leden 2 en 3 van dit artikel 
wordt verwezen, geldt dat elk voorstel van 
de Commissie, met inbegrip van alle 
amendementen, voor advies worden 
voorgelegd aan het Comité voor 
geavanceerde therapieën. Elk advies wordt 
bij de eerst mogelijke gelegenheid openbaar 
gemaakt.

Or. fr

(ex am 66 van AM FdR 620607)

Motivering

De noodzaak de teksten aan te passen aan de wetenschappelijke ontwikkelingen zonder deze 
systematisch aan het Parlement voor te leggen, moet er niet toe leiden dat de belangen van de 
patiënt over het hoofd worden gezien. Wijzigingen van de voorschriften voor klinische proeven 
en de vervaardiging van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, zoals vastgelegd in dit 
voorstel voor een verordening, kunnen alleen aangebracht worden als er sprake is van een zo 
groot mogelijke transparantie. In de verordening moet derhalve duidelijk worden vastgelegd dat 
de Commissie alle aanpassingen en het besluitvormingsproces moet motiveren en dat het Comité 
voor geavanceerde therapieën stelselmatig moet worden geraadpleegd.
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Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 98
ARTIKEL 5

De Commissie publiceert specifieke 
gedetailleerde richtsnoeren overeenkomstig 
de beginselen inzake goede praktijken bij 
het vervaardigen voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

De Commissie stelt volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde procedure maatregelen vast 
die beginselen en richtsnoeren bevatten 
voor goede praktijken specifiek bij het 
vervaardigen van 
weefselmanipulatieproducten. Voor het 
uitwerken van deze beginselen en 
richtsnoeren raadpleegt de Commissie 
vertegenwoordigers van de betrokken 
industrie en andere deskundigen en houdt 
zij rekening met de kwaliteitsregels die 
worden toegepast krachtens de richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG en de 
betreffende Europese en internationale 
normen en voorschriften die krachtens deze 
richtlijnen worden toegepast.

Or. en

Motivering

De bestaande beginselen inzake goede productiepraktijken die bepaald zijn in richtlijn 
2003/94/EG zijn wellicht niet geheel adequaat als het gaat om het vervaardigen van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. Een nieuwe richtlijn inzake goede 
productiepraktijken speciaal voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie lijkt daarom 
aangewezen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 99
ARTIKEL 5

De Commissie publiceert specifieke 
gedetailleerde richtsnoeren overeenkomstig 
de beginselen inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

De Commissie formuleert specifieke 
gedetailleerde richtsnoeren overeenkomstig 
de beginselen inzake goede praktijken bij het 
vervaardigen voor geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie. Deze worden bij de 
eerst mogelijke gelegenheid gepubliceerd 
op de website van het bureau.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang dat de richtsnoeren openbaar worden gemaakt en worden verspreid 
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via de website van het bureau.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 100
ARTIKEL 6, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Een weefselmanipulatieproduct dat 
beantwoordt aan de definitie van medisch 
hulpmiddel in artikel 1, lid 2, onder a, van 
Richtlijn 90/385/EEG of artikel 1, lid 2, 
onder a, van Richtlijn 93/42/EEG en dat 
niet in hoofdzaak een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect heeft, 
wordt niet beschouwd als een geneesmiddel 
in de zin van Richtlijn 2001/83/EG, maar 
als een medisch hulpmiddel dat 
onderworpen is aan de voorschriften van 
Richtlijn 90/385/EEG of Richtlijn 
93/42/EEG, zonder afbreuk te doen aan 
andere bepalingen in deze richtlijnen. 

Or. en

Motivering

Producten die in hoofdzaak een fysisch effect hebben, worden beschouwd als hulpmiddelen, 
terwijl producten die een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect hebben als een 
geneesmiddel worden beschouwd. De kwaliteits- en veiligheidseisen voor menselijke weefsels en 
cellen als bedoeld in richtlijn 2004/23/EG zijn ook hier van toepassing. 
Weefselmanipulatieproducten die in hoofdzaak een farmacologisch, immunologisch of 
metabolisch effect hebben, moeten dan ook als hulpmiddelen en niet als geneesmiddelen worden 
gereguleerd. 

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 101
ARTIKEL 7

Specifieke voorschriften voor
weefselmanipulatieproducten
Vergunningaanvragen voor 
weefselmanipulatieproducten moeten naast 
de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde gegevens en 
bescheiden ook een beschrijving van de 
fysieke eigenschappen en prestaties van het 
product en een beschrijving van de 
methoden voor het ontwerpen van het 
product, overeenkomstig bijlage I bij 

Specifieke voorschriften voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie welke hulpmiddelen bevatten
Vergunningaanvragen voor geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie welke medische 
hulpmiddelen, biomaterialen, scaffolds of 
matrixen bevatten, moeten naast de in 
artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 bedoelde gegevens en 
bescheiden ook een beschrijving van de 
fysieke eigenschappen en prestaties van het 
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Richtlijn 2001/83/EG, bevatten. product en een beschrijving van de 
methoden voor het ontwerpen van het 
product, overeenkomstig bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG en andere relevante 
wettelijke voorschriften, bevatten.

Or. en

Motivering

Bijlage I bij Richtlijn 2001/83/EG (geneesmiddelen) bevat geen eisen voor medische 
hulpmiddelen. Daarom moeten voor zover nodig andere wettelijke eisen van toepassing zijn, met 
name wat betreft de beschrijving van de fysieke eigenschappen en de werking van het medische-
hulpmiddelgedeelte.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 102
ARTIKEL 8, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Elke door de Commissie voorgestelde 
wijziging wordt voor advies voorgelegd aan 
het Comité voor geavanceerde therapieën. 
Elk advies wordt bij de eerst mogelijke 
gelegenheid openbaar gemaakt.

Or. fr

(ex am 68 van AM FdR 620607)

Motivering

De noodzaak de teksten aan te passen aan de wetenschappelijke ontwikkelingen zonder deze 
systematisch aan het Parlement voor te leggen, moet er niet toe leiden dat de belangen van de 
patiënt over het hoofd worden gezien. Wijzigingen van de voorschriften voor klinische proeven 
en de vervaardiging van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, zoals vastgelegd in dit 
voorstel voor een verordening, kunnen alleen aangebracht worden als er sprake is van een zo 
groot mogelijke transparantie. In de verordening moet derhalve duidelijk worden vastgelegd dat 
de Commissie alle aanpassingen en het besluitvormingsproces moet motiveren en dat het Comité 
voor geavanceerde therapieën stelselmatig moet worden geraadpleegd.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 103
ARTIKEL 9, LID 3

3. De adviezen die het Comité voor 
geavanceerde therapieën uit hoofde van 
lid 1 uitbrengt, worden tijdig naar de 
voorzitter van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 

3. Het Comité voor geavanceerde therapieën 
stelt een wetenschappelijk ontwerpadvies 
op. Het wordt voorgelegd aan het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik, dat het als basis gebruikt voor het 
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gezonden, zodat de in artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 vermelde 
uiterste termijn kan worden nageleefd.

uitbrengen van zijn advies.

Or. en

Motivering

Het Comité voor geavanceerde therapieën moet een orgaan van deskundigen zijn, waar de 
nodige expertise aanwezig is om de basis voor het definitief advies van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk  gebruik te leveren. Het moet dan ook een grotere 
verantwoordelijkheid krijgen. Om over een adequate expertise te beschikken is het belangrijk dat 
ook personen met ervaring met de evaluatie van medische hulpmiddelen hierin zitting hebben, 
daar vele van de betreffende producten ook vele kenmerken van medische hulpmiddelen 
vertonen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 104
ARTIKEL 9, LID 3

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

3. De adviezen die het Comité voor 
geavanceerde therapieën uit hoofde van lid 1 
uitbrengt, worden tijdig naar de voorzitter 
van het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik gezonden, zodat de in 
artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 vermelde uiterste termijn kan 
worden nageleefd.
Als de aanvrager het niet eens is met het 
advies van het Comité voor geavanceerde 
therapieën, mag hij binnen 15 dagen na de 
ontvangst van het advies schriftelijke 
opmerkingen aan het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk  gebruik 
doen toekomen. De aanvrager wordt door 
het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk  gebruik gehoord, vooraleer het 
zijn advies uitbrengt, als de aanvrager 
hierom in zijn schriftelijke opmerkingen 
verzoekt.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van verordening (EG) nr. 726/2004 heeft de aanvrager de 
mogelijkheid om het advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk  gebruik 
opnieuw te laten bekijken door het bureau hier schriftelijk om te vragen. Deze mogelijkheid 
moet, om consequent te zijn, ook worden geboden aan een aanvrager die een advies krijgt van 



AM\645919NL.doc 37/2 PE 382.323v03-00

NL

het Comité voor geavanceerde therapieën.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 105
ARTIKEL 9, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. In geval van een aanvraag voor een 
weefselmanipulatieproduct brengt het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik zijn advies uit binnen de 
termijn van 150 dagen waarin artikel 14, 
lid 9 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
voorziet. De Commissie neemt ook de 
nodige maatregelen om variaties in 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van weefselmanipulatieproducten 
in behandeling te nemen overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 87, lid 2 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 om 
rekening te houden met het feit dat 
verschillen tussen deze producten en 
andere geneesmiddelen een vereenvoudigde 
of versnelde procedure kunnen 
rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van weefselmanipulatieproducten en de beperkte 
levensduur van deze producten, is het zaak dat oorspronkelijke vergunningsaanvragen snel 
kunnen worden heroverwogen (150 dagen voor heroverweging door het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk  gebruik, in plaats van de 210 dagen die voor gewone 
geneesmiddelen toegestaan zijn). Er is ook behoefte aan een richtlijn van de Commissie over 
variaties met betrekking tot vergunningen om rekening te houden met de bijzondere kenmerken 
van weefselmanipulatieproducten.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 106
ARTIKEL 10, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bij de vergunningsaanvraag voor een 
gecombineerd geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie moet worden 
aangetoond dat het voldoet aan de 
essentiële eisen als bedoeld in artikel 6.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig artikel 6 van de voorgestelde verordening moet het hulpmiddelgedeelte van een 
gecombineerd geneesmiddel voor geavanceerde therapie voldoen aan de betreffende essentiële 
eisen. Dit moet worden aangetoond bij het indienen van de vergunningsaanvraag.

Amendement ingediend door Peter Liese, John Bowis

Amendement 107
ARTIKEL 10, LID 2

2. Wanneer een medisch hulpmiddel of 
actief implanteerbare medische hulpmiddel 
dat deel uitmaakt van een gecombineerd 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
reeds overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG 
of Richtlijn 90/385/EEG door een 
aangemelde instantie is beoordeeld, houdt 
het bureau bij de beoordeling van het 
gecombineerde geneesmiddel rekening met 
de resultaten van de beoordeling door die 
aangemelde instantie.

2. De aanvraag van een vergunning voor 
een gecombineerd geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie mag vergezeld gaan 
van de resultaten van de beoordeling van 
het medisch hulpmiddel of actief 
implanteerbare medische hulpmiddel dat er 
deel van uitmaakt, door een aangemelde 
instantie overeenkomstig Richtlijn 
93/42/EEG of Richtlijn 90/385/EEG. Het 
bureau houdt bij de beoordeling van het 
gecombineerde geneesmiddel rekening met 
de resultaten van de beoordeling door die 
aangemelde instantie.

Als de aanvraag niet vergezeld gaat van de 
resultaten van een dergelijke beoordeling, 
vraagt het bureau in overleg met de 
aanvrager een aangemelde instantie om 
advies inzake de conformiteit van het 
medische-hulpmiddelgedeelte met bijlage I
bij Richtlijn 93/42/EEG of Richtlijn 
90/385/EEG.

Or. en

Motivering

Er moet voluit worden geprofiteerd van de specifieke kennis van het geneesmiddelenbureau en 
de aangemelde instanties voor medische hulpmiddelen om onnodige herhaling en/of overlapping 
te voorkomen. Duidelijkheid over de rol en de taken werkt ook onnodige vertraging tegen.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 108
ARTIKEL 10, LID 2

2. Wanneer een medisch hulpmiddel of 
actief implanteerbare medische hulpmiddel
dat deel uitmaakt van een gecombineerd 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 

2. De aanvraag van een vergunning voor 
het in de handel brengen van een 
gecombineerd geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie kan de resultaten 
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reeds overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG 
of Richtlijn 90/385/EEG door een 
aangemelde instantie is beoordeeld, houdt 
het bureau bij de beoordeling van het 
gecombineerde geneesmiddel rekening met 
de resultaten van de beoordeling door die 
aangemelde instantie.

omvatten van de beoordeling van het
medisch hulpmiddel of actief implanteerbare 
medische hulpmiddel die door een 
aangemelde instantie is uitgevoerd 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG of 
Richtlijn 90/385/EEG. Het bureau houdt bij 
de beoordeling van het gecombineerde 
geneesmiddel rekening met de resultaten van 
de beoordeling door die aangemelde 
instantie.

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat de aanvrager de keuze heeft om het hulpmiddel dat deel 
uitmaakt van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie te laten beoordelen en certificeren 
door een aangemelde instantie, overeenkomstig de regelgeving inzake medische hulpmiddelen. 
In dergelijke gevallen zou het bureau bij zijn beoordeling van het volledige gecombineerde 
product rekening moeten houden met deze beoordeling.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 109
ARTIKEL 10, LID 2

2. Wanneer een medisch hulpmiddel of 
actief implanteerbare medische hulpmiddel 
dat deel uitmaakt van een gecombineerd 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
reeds overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG 
of Richtlijn 90/385/EEG door een 
aangemelde instantie is beoordeeld, houdt 
het bureau bij de beoordeling van het 
gecombineerde geneesmiddel rekening met
de resultaten van de beoordeling door die 
aangemelde instantie.

2. De aanvraag van een vergunning voor 
het in de handel brengen van een 
gecombineerd geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie kan de resultaten 
omvatten van de beoordeling van het
medisch hulpmiddel of actief implanteerbare 
medische hulpmiddel die door een 
aangemelde instantie is uitgevoerd 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG of 
Richtlijn 90/385/. Het bureau houdt bij de 
beoordeling van het gecombineerde 
geneesmiddel rekening met de resultaten van 
de beoordeling door die aangemelde 
instantie.

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat de aanvrager de keuze heeft om het hulpmiddel dat deel 
uitmaakt van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie te laten beoordelen en certificeren 
door een aangemelde instantie, overeenkomstig de regelgeving inzake medische hulpmiddelen. 
In dergelijke gevallen zou het bureau bij zijn beoordeling van het volledige gecombineerde 
product rekening moeten houden met deze beoordeling.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 110
ARTIKEL 14, LID 2

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

2. In gevallen waarin geneesmiddelen 
uitsluitend door medici bij patiënten 
worden toegediend, kan de samenvatting 
van de kenmerken van het product 
krachtens artikel 11 van Richtlijn 
2001/83/EG als bijsluiter worden gebruikt.

Or. en

(ex am 74 van AM FdR 620607)

Motivering

Daar het overgrote deel van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie nooit in handen van 
patiënten zal komen maar rechtstreeks zal worden toegepast door artsen, moet informatie over 
de therapie, met name bij autologe producten, al aan de patiënt worden verstrekt voordat het 
uitgangsmateriaal wordt verwijderd. Derhalve zou de mogelijkheid kunnen worden ingevoerd 
om de samenvatting van de productkenmerken te gebruiken als bijsluiter. Daar de verpakking 
niet in handen van de patiënt komt, kan de vereiste van raadpleging van doelgroeppatiënten 
worden geschrapt.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 111
ARTIKEL 15, TITEL

Risicobeheer na toelating Follow-up van de werkzaamheid en de 
bijwerkingen en risicobeheer na toelating

Or. en

Motivering

In lijn met amendement 27 (artikel 15, lid 1).

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 112
ARTIKEL 17, LID 2

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

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

geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, 
met 90% verlaagd voor het MKB en 
innoverende bedrijven in de zin van de 
criteria van het EU-kader voor staatssteun 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
van 22 november 2006 en met 65% voor 
andere aanvragers.

Or. en

Motivering

Deze verordening is bedoeld om stimulansen te bieden en steun te geven aan de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie door bedrijven waarvan het specifieke karakter 
moet worden erkend. De afwijking moet gericht zijn op steun aan ondernemingen die niet 
voldoen aan de criteria van aanbeveling nr. 2003/361/EG van de Commissie om als MKB te 
worden aangemerkt, maar eenzelfde behoefte aan steun hebben, met name omdat zij een hogere 
jaarlijkse omzet dan het toegestane maximum halen, met name wegens hun hoge investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 113
ARTIKEL 19 BIS (nieuw)

Artikel 19 bis
Stimuleringsmaatregelen voor kleine en 

middelgrote biotechnologie-ondernemingen
1. Producenten van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie die minder dan 
500 werknemers in dienst hebben en een 
omzet kennen van maximaal 100 miljoen 
euro of over een balanskapitaal beschikken 
van maximaal 70 miljoen euro komen in 
aanmerking voor alle 
stimuleringsmaatregelen die beschikbaar 
zijn voor kleine en middelgrote 
ondernemingen krachtens Aanbeveling 
nr. 2003/361/EG van de Commissie.
2. Hetzelfde geldt voor ondernemingen 
waarin andere ondernemingen een belang 
hebben van maximaal 50%, wanneer zij 
meer dan 15% van hun jaaromzet 
investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Or. en
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(ex am 83 van AM FdR 620607)

Motivering

Voor veel jonge biotech-bedrijven is het moeilijk te voldoen aan de criteria voor kwalificatie als 
KMO. Een van de redenen hiervoor is dat de verwerving of de verkoop van een octrooi of 
platformtechnologie een grote eenmalige omzet kan opleveren die de huidige limieten te boven 
gaat. Een andere reden is dat veel ondernemingen niet voldoen aan de huidige criteria voor 
onafhankelijkheid (belangen kleiner dan 25%) omdat zij allianties zijn aangegaan met andere 
bedrijven. Deze problemen doen zich het meest voor bij biotech-ondernemingen. Deze bedrijven 
zouden niettemin in aanmerking moeten komen gunstigere financiële voorwaarden.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 114
ARTIKEL 19 TER (nieuw)

Artikel 19 ter
Verlaging van de vergoeding voor een 

vergunning voor het in de handel brengen
1. De vergoeding voor een vergunning voor 
het in de handel brengen wordt verlaagd 
met 50% als de aanvrager kan aantonen 
dat er in de Gemeenschap een bijzonder 
openbaar belang bestaat bij het 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
of als het verwachte rendement van de 
investering voor het op de markt brengen 
van een dergelijk geneesmiddel gering is.
2. Lid 1 is eveneens van toepassing op 
vergoedingen voor na de 
vergunningverlening door het bureau 
verrichte activiteiten gedurende het eerste 
jaar na de verlening van de vergunning 
voor het in de handel brengen van het 
geneesmiddel.
3. In het geval van kleine en middelgrote 
ondernemingen of ondernemingen met 
minder dan 500 werknemers en een 
jaaromzet van maximaal 100 miljoen euro 
of een balanskapitaal van maximaal 
70 miljoen euro is lid 1 zonder tijdslimiet 
ook van toepassing op de vergoedingen 
voor na de vergunningverlening door het 
bureau verrichte activiteiten.
4. In het geval van een onderneming 
waarin andere ondernemingen een belang 
hebben van maximaal 50% en deze 
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onderneming meer dan 15% van haar 
jaaromzet investeert in onderzoek en 
ontwikkeling, is lid 1 zonder tijdslimiet ook
van toepassing op de vergoedingen voor na 
de vergunningverlening door het bureau 
verrichte activiteiten.

Or. en

(ex am 84 van AM FdR 620607)

Motivering

Kortingen op de vergoeding voor vergunningen voor het in de handel brengen is noodzakelijk in 
het geval van ATMP's die het openbaar belang dienen op het gebied van bijvoorbeeld "orphan 
drugs" of wanneer de aanvrager een KMO is. Voor deze geneesmiddelen en ondernemingen is 
de gecentraliseerde procedure een grote administratieve last, die zou kunnen worden verlicht 
door geringere vergoedingen. De voorgestelde kortingen zijn tevens noodzakelijk in het geval 
van autologe ATMP's en voor een specifiek gebruik bestemde geneesmiddelen, omdat deze 
producten slechts op beperkte schaal op de markt gebracht kunnen worden.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 115
ARTIKEL 19 BIS (nieuw)

 Artikel 19 bis
Technische ondersteuning

De lidstaten verlenen in het kader van de 
toepassing van deze verordening specifieke 
technische ondersteuning aan aanvragers 
en houders van een vergunning voor het in 
de handel brengen. Deze ondersteuning 
wordt beschikbaar gesteld via de bevoegde 
nationale instanties en is in het bijzonder 
gericht op:
- steun voor ondernemingen die niet 
voldoen aan de criteria in Aanbeveling 
nr. 2003/361/EG van de Commissie om als 
KMO te worden aangemerkt, maar wel een 
soortgelijke behoefte aan steun hebben, 
bijvoorbeeld wanneer zij niet worden 
aangemerkt als KMO omdat zij niet 
voldoen aan het criterium van 
onafhankelijkheid of de maximumomzet 
per jaar overschrijden vanwege grote 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling; en
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- steun voor individuele ziekenhuizen of 
andere kleinschalige instellingen, zoals 
afdelingen van universiteiten, die niet 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 7 van Richtlijn 2001/83. Steun wordt 
verleend op voorwaarde dat de 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie onder de technische 
verantwoordelijkheid van een 
gespecialiseerde arts en in 
overeenstemming met een medisch recept 
voor individuele patiënten worden bereid 
en gebruikt.

Or. en

(ex am 82 van AM FdR 620607)

Motivering

Afwijkingen van de werkingssfeer van de richtlijn moeten zo gering mogelijk zijn, teneinde de 
voordelen van nieuwe geneesmiddelen snel ten goede te laten komen aan alle patiënten in 
Europa. Er wordt echter speciale steun verleend aan groepen van mogelijke aanvragers in 
verband met de eigenaardigheden van deze hooginnovatieve sector. Dit kan het best op 
nationaal niveau worden gedaan.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 116
ARTIKEL 21, LID 1, LETTER c) BIS (nieuw)

(c bis) vier leden die worden benoemd door 
de Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling en over deskundigheid 
beschikken in verband met medische 
hulpmiddelen die 
weefselmanipulatieproducten bevatten, 
daarvan zijn gemaakt of daarmee worden 
gebruikt.

Or. en

(ex am 88 van AM FdR 620607 als gewijzigd)

Motivering

Het Comité voor geavanceerde therapieën dient een lichaam te zijn dat bestaat uit deskundigen 
die in staat zijn de wetenschappelijke expertise aan te leveren die de basis vormt voor het 
definitieve besluit van het CHMP. Haar verantwoordelijkheden dienen derhalve te worden 
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uitgebreid. Teneinde een passend niveau van deskundigheid te waarborgen, is het belangrijk 
deskundigen op te nemen met een achtergrond in de evaluatie van medische hulpmiddelen, daar 
veel van de betrokken geneesmiddelen grote overeenkomsten vertonen met medische 
hulpmiddelen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 117
ARTIKEL 21, LID 1; PUNT C BIS (nieuw)

(c bis) een lid van de werkgroep van het 
bureau inzake geneesmiddelenbewaking.

Or. fr

(ex am 89 van AM FdR 620607)

Motivering

Ten einde ervoor te zorgen dat het Comité voor geavanceerde therapieën speciale aandacht 
besteedt aan de behandeling van ongewenste effecten als gevolg van de aard van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, dient een vertegenwoordiger van de werkgroep van 
het bureau inzake geneesmiddelenbewaking lid te zijn van dit Comité.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 118
ARTIKEL 21, LID 2

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

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

Ten minste twee leden en twee 
plaatsvervangers van het Comité voor 
geavanceerde therapieën beschikken over 
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wetenschappelijke expertise op het gebied 
van medische hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

De in lid 1 genoemde plaatsvervangers in het Comité voor geavanceerde therapieën moeten aan 
dezelfde criteria op het gebied van wetenschappelijke kwalificaties of ervaring op het gebied van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie voldoen als de leden. Om voor een toereikende 
mate van deskundigheid te zorgen, is van belang dat er deskundigen worden gekozen die een 
achtergrond in de beoordeling van medische hulpmiddelen hebben, aangezien veel van de 
producten in kwestie dezelfde kenmerken als medische hulpmiddelen hebben.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 119
ARTIKEL 21, LID 5

5. De namen en wetenschappelijke 
kwalificaties van de leden worden door het 
bureau gepubliceerd.

5. De namen en wetenschappelijke 
kwalificaties van de leden worden bij de 
eerst mogelijke gelegenheid op de website 
van het bureau gepubliceerd.

Or. fr

(ex am 92 van AM FdR 620607)

Motivering

Het is van essentieel belang dat informatie over de leden van het Comité openbaar wordt 
gemaakt en via de website van het bureau wordt verspreid.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 120
ARTIKEL 22

1. De leden en de deskundigen van het 
Comité voor geavanceerde therapieën 
verbinden zich ertoe in het publieke belang 
en op onafhankelijke wijze te handelen. Zij 
mogen geen financiële of andere belangen in
de farmaceutische sector, de sector 
medische hulpmiddelen of de 
biotechnologiesector hebben waardoor hun 
onpartijdigheid in het gedrang kan komen.
2. Alle indirecte belangen die verband 
kunnen houden met de farmaceutische 
sector, de sector medische hulpmiddelen of 

Naast de eisen die zijn neergelegd in artikel 
63 van Verordening (EG) nr. 726/2004 
mogen de leden en plaatsvervangers van 
het Comité voor geavanceerde therapieën 
geen financiële of andere belangen in de 
sector medische hulpmiddelen en/of de 
biotechnologiesector hebben waardoor hun 
onpartijdigheid in het gedrang kan komen. 
Alle  indirecte belangen die verband kunnen 
houden met deze sectoren worden 
opgenomen in het in artikel 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
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de biotechnologiesector, worden 
opgenomen in het in artikel 63, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
register.

register.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat voor het nieuwe Comité voor geavanceerde therapieën eenzelfde 
niveau van transparantie moet gelden als voor de bestaande comités binnen het EGB 
(overeenkomstig artikel 63 van Verordening(EG) nr. 726/2004). Ook moet duidelijk zijn dat 
belangen in de sector biotechnologie of medische hulpmiddelen verboden zijn.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 121
ARTIKEL 23, PUNT (A)

(a) het Comité voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik met het oog op het 
uitbrengen van zijn advies over de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid van een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
adviseren over de gegevens die bij de 
ontwikkeling van dat geneesmiddel zijn 
verkregen;

(a) een ontwerpadvies over de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid van een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie 
opstellen ten behoeve van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

Or. en

Motivering

Het Comité voor geavanceerde therapieën moet bestaan uit deskundigen die een ontwerpadvies 
over de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de producten kunnen opstellen met het oog op de 
uiteindelijke goedkeuring door het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het 
moet dan ook meer verantwoordelijkheid krijgen. Om voor een toereikende mate van 
deskundigheid te zorgen, is het van belang dat sommige leden deskundigen zijn die een 
achtergrond in de beoordeling van medische hulpmiddelen hebben, aangezien veel van de 
producten in kwestie dezelfde kenmerken als medische hulpmiddelen hebben.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 122
ARTIKEL 24, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Elke door de Commissie voorgestelde 
wijziging wordt voor advies voorgelegd aan 
het Comité voor geavanceerde therapieën. 
Elk advies wordt bij de eerst mogelijke 
gelegenheid openbaar gemaakt.
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Or. en

(ex am 96 van AM FdR 620607)

Motivering

De noodzaak de teksten aan te passen aan de wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen zonder deze systematisch aan het Parlement voor te leggen, moet er niet toe 
leiden dat de belangen van de patiënt over het hoofd worden gezien. Wijzigingen van de 
voorschriften voor klinische proeven en de vervaardiging van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie, zoals vastgelegd in dit voorstel voor een verordening, kunnen alleen 
aangebracht worden als er sprake is van een zo groot mogelijke transparantie. In de 
verordening moet derhalve duidelijk worden vastgelegd dat de Commissie alle aanpassingen en 
het besluitvormingsproces moet motiveren en dat het Comité voor geavanceerde therapieën 
stelselmatig moet worden geraadpleegd.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 123
ARTIKEL 25, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In dit verslag beoordeelt de Commissie 
tevens de effecten van technische 
vooruitgang op de toepassing van deze 
verordening. Zij komt, indien noodzakelijk, 
ook met een wetgevingsvoorstel om de 
werkingssfeer ervan te herzien en nieuwe 
therapieën op te nemen die, hoewel zij aan 
de definitie van geneesmiddel 
beantwoorden, geen gentherapie, 
celtherapie of weefselmanipulatie 
inhouden.

Or. en

(ex am 98 van AM FdR 620607 als gewijzigd)

Motivering

Wetenschappelijke vooruitgang kan nieuwe therapieën opleveren die geen gentherapie, 
celtherapie of weefselmanipulatie inhouden. Het is in het belang van patiënten om deze nieuwe 
therapieën in de toekomst op te nemen om Europese vergunningverlening voor hieruit 
voortvloeiende geneesmiddelen mogelijk te maken.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 124
ARTIKEL 25, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In dit verslag beoordeelt de Commissie 
tevens de effecten van technische 
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vooruitgang op de toepassing van deze 
verordening. Zij komt, indien noodzakelijk, 
ook met een wetgevingsvoorstel om de 
werkingssfeer ervan te herzien en nieuwe 
therapieën op te nemen die geen 
gentherapie, celtherapie of 
weefselmanipulatie inhouden.

Or. en

(ex am 98 van AM FdR 620607 als gewijzigd)

Motivering

Wetenschappelijke vooruitgang kan nieuwe therapieën opleveren die geen gentherapie, 
celtherapie of weefselmanipulatie inhouden. Het is in het belang van patiënten om deze nieuwe 
therapieën in de toekomst op te nemen om Europese vergunningverlening voor hieruit 
voortvloeiende geneesmiddelen mogelijk te maken.

Amendement ingediend door Alojz Peterle

Amendement 125
ARTIKEL 27, PUNT 2

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

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*].

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], met uitzondering van
geneesmiddelen
- die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit wijzigen,
- die zijn afgeleid van menselijk-dierlijke 
hybriden of chimaera's of die weefsels of 
cellen bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's.
Deze bepaling mag niet slaan op de 
transplantatie van dierlijke lichaamscellen 
of weefsel in het menselijk lichaam voor 
therapeutische doeleinden, mits de 
kiembaan intact blijft (xenotransplantatie).

Or. en

Motivering

Het komt niet aan de Gemeenschap toe om een vergunning te verstrekken voor het in de handel 
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brengen van producten die de in de kiembaan vastgelegde genetische identiteit wijzigen, die niet 
naar behoren worden onderworpen aan klinische proeven overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG 
en evenmin in aanmerking komen voor patentering overeenkomstig richtlijn 98/44/EG. Richtlijn 
98/44/EG bepaalt ook dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking komt 
voor patentering. De Gemeenschap mag dan ook geen vergunning afgeven voor producten die 
dergelijke cellen of weefsel bevatten of ervan afgeleid zijn. Door deze producten van de bijlage 
van verordening 726/2004 uit te sluiten, wordt de mogelijkheid uitgesloten dat voor deze 
producten een vergunning van de Gemeenschap wordt verkregen. Deze beslissing komt enkel de 
lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 126
ARTIKEL 27, PUNT 2

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

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*].

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], met uitzondering van 
geneesmiddelen
- die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit wijzigen,
- die zijn afgeleid van menselijk-dierlijke 
hybriden of chimaera's of die weefsels of 
cellen bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of chimaera's.
Deze bepaling mag niet slaan op de 
transplantatie van dierlijke lichaamscellen 
of weefsel in het menselijk lichaam voor 
therapeutische doeleinden, mits de 
kiembaan intact blijft (xenotransplantatie).

Or. en

Motivering

Het komt niet aan de Gemeenschap toe om een vergunning te verstrekken voor het in de handel 
brengen van producten die de in de kiembaan vastgelegde genetische identiteit wijzigen, die niet 
naar behoren worden onderworpen aan klinische proeven overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG 
en evenmin in aanmerking komen voor patentering overeenkomstig richtlijn 98/44/EG. Richtlijn
98/44/EG bepaalt ook dat de productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking komt 
voor patentering. De Gemeenschap mag dan ook geen vergunning afgeven voor producten die 
dergelijke cellen of weefsel bevatten of ervan afgeleid zijn. Door deze producten van de bijlage 
van verordening 726/2004 uit te sluiten, wordt de mogelijkheid uitgesloten dat voor deze 
producten een vergunning van de Gemeenschap wordt verkregen. Deze beslissing komt enkel de 
lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 127
ARTIKEL 27, PUNT 2

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

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*].

1 bis. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], met uitzondering van 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie waarbij het specifiek gaat om 
producten voor autoloog of beoogd 
autoloog gebruik, die exclusief in één 
lidstaat worden vervaardigd en 
gedistribueerd en waarvoor deze lidstaat de 
nationale markttoelatingsprocedure 
overeenkomstig de criteria van deze 
verordening bij wijze van alternatief heeft 
voorzien, gedurende een periode van vijf 
jaar volgend op de verlening van de 
vergunning voor het op de markt brengen 
op nationaal niveau. Daarna is een 
aanvraag voor verlenging in het kader van 
de gecentraliseerde procedure noodzakelijk, 
met als gevolg dat na de verlenging de 
nationale vergunning voor het op de markt 
brengen een gecentraliseerde vergunning 
voor het op de markt brengen wordt.

Or. en

(ex am 102 van AM FdR 620607)

Motivering

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

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 128
ARTIKEL 28, PUNT 2
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Artikel 3, lid 7 (Richtlijn 2001/83/EG)

7. geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], die volgens medisch recept voor 
een bepaalde patiënt in een ziekenhuis 
volledig worden bereid en gebruikt.

7. geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], die volgens medisch recept voor 
een bepaalde patiënt in een 
ziekenhuisomgeving en op non profit-basis 
volledig worden bereid en gebruikt.
Onder ziekenhuisomgeving wordt verstaan 
een nationaal netwerk van ziekenhuizen en 
geassocieerde centra binnen de nationale 
gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die in een 
ziekenhuisomgeving worden bereid en gebruikt, van het toepassingsgebied van deze verordening 
uit te sluiten. Dit moet het bij voorbeeld mogelijk maken om nationale netwerken van topcentra 
op het gebied van cel- en weefselmanipulatietherapieën binnen de nationale gezondheidszorg tot 
stand te brengen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 129
ARTIKEL 28, PUNT 2

Artikel 3, lid 7 (Richtlijn 2001/83/EG)

“7. geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], die volgens medisch recept voor 
een bepaalde patiënt in een ziekenhuis 
volledig worden bereid en gebruikt.

“7. geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. [.../... van het Europees Parlement 
en de Raad (Verordening betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie)*], die volgens medisch recept voor 
een bepaalde patiënt in een ziekenhuis of in 
een netwerk van openbare ziekenhuizen of 
voor klinisch onderzoek zonder 
winstoogmerk volledig worden bereid en 
gebruikt .

Or. en

(ex am 107 van AM FdR 620607)
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 130
ARTIKEL 28, PUNT 2

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

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

5. Deze richtlijn en alle verordeningen 
waarnaar in deze richtlijn wordt verwezen 
laten de toepassing onverlet van non-
discriminatoire nationale wetgeving waarbij 
het gebruik van specifieke soorten 
menselijke of dierlijke cellen dan wel de 
verkoop, de verstrekking of het gebruik van 
geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk 
uit dergelijke cellen bestaan of daaruit zijn 
bereid, op niet in voornoemde 
communautaire wetgeving voorziene 
gronden wordt verboden of beperkt. De 
lidstaten delen de desbetreffende nationale 
wetgeving aan de Commissie mede. De 
Commissie neemt deze informatie op in een 
register dat voor het publiek toegankelijk is.

Or. en

(ex am 109 van AM FdR 620607 als gewijzigd)

Motivering

Het voorstel van de Commissie doet heel wat vragen rijzen of het wel verenigbaar is met de 
rechtsgrondslag (artikel 95 EG-Verdrag). De huidige formulering van artikel 28, lid 5 biedt 
immers teveel ruimte om het vrije verkeer van bepaalde geavanceerde geneesmiddelen aan 
banden te leggen. Wetgeving op basis van artikel 95 is bedoeld om de totstandbrenging en het 
functioneren van de interne markt te vergemakkelijken. Het Commissievoorstel heeft niet en mag 
ook niet de bedoeling hebben om de ethische en politieke aspecten van geavanceerde 
geneesmiddelen te regelen of te harmoniseren. De huidige formulering laat echter beperkingen 
toe die niet enkel te maken hebben met deze subsidiaire aspecten en moet dan ook worden 
gewijzigd volgens de suggesties van de Juridische Dienst van het Parlement.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 131
ARTIKEL 28, PUNT 2

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

5. Deze richtlijn en alle verordeningen 
waarnaar in deze richtlijn wordt verwezen 
laten de toepassing onverlet van de nationale 
wetgeving waarbij het gebruik van 
specifieke soorten menselijke of dierlijke 

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

cellen dan wel de verkoop, de verstrekking 
of het gebruik van geneesmiddelen die 
geheel of gedeeltelijk uit dergelijke cellen 
bestaan of daaruit zijn bereid, behalve op 
expliciet in voornoemde communautaire
wetgeving voorziene gronden wordt 
verboden of beperkt. De lidstaten delen de 
desbetreffende nationale wetgeving aan de 
Commissie mede.

Or. en

Motivering

Dit amendement volgt dezelfde logica als de Juridische Dienst hanteert met betrekking tot de 
juridische problemen in verband met het Commissievoorstel. Deze benadering sluit tevens aan 
op die van de Juridische Commissie met betrekking tot artikel 1 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Alojz Peterle

Amendement 132
ARTIKEL 28, PUNT 3 BIS

Artikel 39 (Richtlijn 2001/83/EG)

(3 bis) Artikel 39 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"De bepalingen als bedoeld in de artikelen 
27 t/m 34 zijn niet van toepassing op 
homeopathische geneesmiddelen als 
bedoeld in artikel 16, lid 2, of 
geneesmiddelen
- die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit wijzigen,
- die zijn afgeleid van menselijk-dierlijke 
hybriden of chimaera's of die weefsels of 
cellen bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's."

Or. en

Motivering

Het komt niet aan de Gemeenschap toe om een vergunning te verstrekken voor het in de handel 
brengen van producten die de in de kiembaan vastgelegde genetische identiteit wijzigen, die niet 
naar behoren worden onderworpen aan klinische proeven overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG 
en evenmin in aanmerking komen voor patentering overeenkomstig richtlijn 98/44/EG. Deze 
beslissing komt de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan ook 
geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
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basis van richtlijn 2001/83/EG.  Hetzelfde geldt voor producten die menselijk-dierlijke hybriden 
of chimaera's bevatten of ervan afgeleid zijn, aangezien Richtlijn 98/44/EG bepaalt dat de 
productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking komt voor patentering.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 133
ARTIKEL 28, PUNT 3 BIS

Artikel 39 (Richtlijn 2001/83/EG)

(3 bis) Artikel 39 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"De bepalingen als bedoeld in de artikelen 
27 t/m 34 zijn niet van toepassing op 
homeopathische geneesmiddelen als 
bedoeld in artikel 16, lid 2, of 
geneesmiddelen
- die de in de kiembaan vastgelegde 
genetische identiteit wijzigen,
- die zijn afgeleid van menselijk-dierlijke 
hybriden of chimaera's of die weefsels of 
cellen bevatten afkomstig of afgeleid van 
menselijk-dierlijke hybriden of 
chimaera's."

Or. en

Motivering

Het komt niet aan de Gemeenschap toe om een vergunning te verstrekken voor het in de handel 
brengen van producten die de in de kiembaan vastgelegde genetische identiteit wijzigen, die niet 
naar behoren worden onderworpen aan klinische proeven overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG 
en evenmin in aanmerking komen voor patentering overeenkomstig richtlijn 98/44/EG. Deze 
beslissing komt de lidstaten toe en wel alleen voor de eigen nationale markt. Er kan dan ook 
geen sprake zijn van onderlinge erkenning van nationale vergunningen door de lidstaten op 
basis van richtlijn 2001/83/EG.  Hetzelfde geldt voor producten die menselijk-dierlijke hybriden 
of chimaera's bevatten of ervan afgeleid zijn, aangezien Richtlijn 98/44/EG bepaalt dat de 
productie van chimaera's uit stamcellen niet in aanmerking komt voor patentering.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 134
ARTIKEL 28 BIS (nieuw)

Artikel 28 bis
Productie voor klinische proeven

De Commissie stelt overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 5 van 



PE 382.323v03-00 56/2 AM\645919NL.doc

NL

Besluit 1999/468/EG specifieke 
productievoorschriften vast voor het 
vervaardigen van geneesmiddelen voor 
onderzoek, die worden toegepast op de 
productie van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie voor klinische 
proeven die worden uitgevoerd in hetzelfde 
ziekenhuis waar ook de productie heeft 
plaatsgevonden.

Or. en

(ex am 111 van AM FdR 620607 als gewijzigd)

Motivering

Er is in de verordening geen specifieke bepaling opgenomen voor de productie van 
geavanceerde geneesmiddelen voor gebruik bij klinische proeven.

Amendement ingediend door Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 135
ARTIKEL 29, LID 1

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

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

1 bis. Weefselmanipulatieproducten die op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van 
de verordening wettig op de 
communautaire markt zijn overeenkomstig 
nationale of communautaire regelgeving, 
mogen in de handel blijven terwijl de 
procedure waarin dit lid voorziet, wordt 
gevolgd.
(i) Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening moeten personen die 
deze producten op de markt brengen, een 
geldige aanvraag voor een vergunning voor 
het in de handel brengen indienen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
726/2004.
(ii) Een product waarvoor een vergunning 
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overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
726/2004 wordt geweigerd, moet 
onmiddellijk uit de handel worden 
genomen.

Or. en

Motivering

De overgangsperiode is niet realistisch, in het bijzonder voor weefselmanipulatieproducten, en 
kan ernstige problemen opleveren wat betreft de beschikbaarheid van bepaalde producten 
waarvan bepaalde patiënten en professionelen uit de gezondheidszorg afhankelijk zijn.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 136
ARTIKEL 29, LID 1

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

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

Or. en

(ex am 112 van AM FdR 620607)

Motivering

De beoogde overgangsperiode van twee jaar is te kort, omdat de duur van de klinische proeven 
alleen al in veel gevallen langer zal zijn dan die voorgestelde termijn. Bovendien zou de 
aanvrager alleen verantwoordelijk moeten zijn voor de datum van indiening van de aanvraag en 
niet voor vertragingen die worden veroorzaakt door het bureau/de nationale bevoegde 
autoriteiten of problemen tijdens de beoordelingsfase. Anders zouden patiënten wellicht 
verstoken blijven van deze belangrijke nieuwe geneesmiddelen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 137
ARTIKEL 29, LID 1 BIS (nieuw)

 1 bis. Voor weefselmanipulatieproducten 
die op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de technische 
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voorschriften als bedoeld in artikel 8 
overeenkomstig de nationale of 
communautaire wetgeving rechtmatig in de 
Gemeenschap in de handel zijn, moet 
uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van die technische voorschriften een 
aanvraag voor een vergunning voor het op 
de markt brengen worden ingediend.

Or. en

Motivering

De beoogde overgangsperiode van twee jaar is te kort, omdat de duur van de klinische proeven 
alleen al in veel gevallen langer zal zijn dan die voorgestelde termijn. Bovendien zou de 
aanvrager alleen verantwoordelijk moeten zijn voor de datum van indiening van de aanvraag en 
niet voor vertragingen die worden veroorzaakt door het bureau/de nationale bevoegde 
autoriteiten of problemen tijdens de beoordelingsfase. Anders zouden patiënten wellicht 
verstoken blijven van deze belangrijke nieuwe geneesmiddelen.
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