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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 52
SKÄL 2

(2) I den mån som dessa produkter för 
avancerad terapi framställs som att de har 
egenskaper för behandling eller 
förebyggande av sjukdomar hos människor, 
eller att de kan användas i människokroppen 
eller tillföras människor i syfte att återställa, 
korrigera eller modifiera fysiologiska 
funktioner genom dess farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska verkan, 
utgör de biologiska läkemedel enligt 
artikel 1.2 och bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. Det 
främsta syftet med alla föreskrifter som 

(2) I den mån som dessa produkter för 
avancerad terapi framställs som att de har 
egenskaper för behandling eller 
förebyggande av sjukdomar hos människor, 
eller att de kan användas i människokroppen 
eller tillföras människor i syfte att återställa, 
korrigera eller modifiera fysiologiska 
funktioner genom sin i huvudsak
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska verkan, utgör de biologiska 
läkemedel enligt artikel 1.2 och bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. Det 
främsta syftet med alla föreskrifter som 
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reglerar tillverkning, distribution eller 
användning av läkemedel måste vara att 
värna om folkhälsan.

reglerar tillverkning, distribution eller 
användning av läkemedel måste vara att 
värna om folkhälsan.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 48 i AM 620607)

Motivering

Direktivet om medicintekniska produkter erbjuder en lagstiftningsram som går riktigt bra att 
använda vid tillsynen över produkter som innehåller eller tillverkats från vävnadstekniska 
produkter. Om en vävnadsteknisk produkt motsvarar definitionen på en ”medicinteknisk 
produkt” i artikel 1 i ovannämnda direktiv (och därför inte uppnår sin huvudsakliga avsedda 
verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel) bör direktivet 
om medicintekniska produkter gälla för produkten, fastän det kan behövas ytterligare 
särskilda krav.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 53
SKÄL 3A (nytt)

(3a) För den rättsliga säkerhetens skull är 
det viktigt att de direktiv som det 
föreliggande förslaget till förordning 
bygger på, framför allt direktiv 2004/27/EG 
om humanläkemedel1, 
direktiv 2004/23/EG2 och 
direktiv 2006/17/EG om mänskliga 
vävnader och celler samt kommissionens 
direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om 
fastställande av principer och riktlinjer för 
god klinisk sed i fråga om 
prövningsläkemedel för humant bruk4, 
inom tidsfristen eller så snart som möjligt 
införlivas med alla medlemsstaters 
lagstiftning.
____________
1Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004 
om ändring av direktiv 2001/83/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel (EUT L 136, 30.4.2004, 
s. 34).
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2Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 
om fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, 
konservering, förvaring och distribution av 
mänskliga vävnader och celler (EUT L 102, 
7.4.2004, s. 48).
3Kommissionens direktiv 2006/17/EG av 
den 8 februari 2006 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa 
tekniska krav för donation, tillvaratagande 
och kontroll av mänskliga vävnader och 
celler (EUT L 38, 9.2.2006, s. 40).
4EUT L 91, 9.4.2005, s. 13.

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 50 i AM 620607)

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 54
SKÄL 5

(5) Läkemedel för avancerad terapi bör 
regleras i den mån de är avsedda att släppas 
ut på marknaden i medlemsstaterna och har 
tillverkats på industriell väg eller med hjälp 
av en industriell process, enligt artikel 2.1 i 
direktiv 2001/83/EG. Läkemedel för 
avancerad terapi som helt bereds och 
används på ett sjukhus enligt recept utfärdat 
för en enskild patient bör följaktligen inte 
omfattas av denna förordning.

(5) Denna förordning är en speciallag 
genom vilken ytterligare bestämmelser 
införs utöver dem som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG. Denna förordnings 
tillämpningsområde bör omfatta reglering 
av läkemedel för avancerad terapi som är
avsedda att släppas ut på marknaden i 
medlemsstaterna och som har tillverkats på 
industriell väg eller med hjälp av en 
industriell process, enligt det allmänna 
tillämpningsområdet för gemenskapens 
läkemedelslagstiftning såsom det fastställs i 
avdelning II i direktiv 2001/83/EG. 
Läkemedel för avancerad terapi som helt 
bereds på ett sjukhus för ett enskilt tillfälle 
enligt ett särskilt, icke-standardiserat och 
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icke-patenterat förfarande, och som 
används på ett sjukhus, i enlighet med ett 
enskilt recept utfärdat för en enskild patient 
och uteslutande på en läkares 
professionella ansvar eller för klinisk 
forskning bör följaktligen inte omfattas av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att denna förordning är en speciallag i förhållande till 
direktiv 2001/83/EG, eftersom den inför ytterligare krav som är speciella för läkemedel för 
avancerad terapi. Tillämpningsområdet för denna förordning är det allmänna 
tillämpningsområdet för läkemedelslagstiftningen, såsom det är fastställt i direktiv 
2001/83/EG. Om sjukhus eller andra institutioner bereder läkemedelsprodukter enligt ett 
etablerat förfarande för att rutinmässigt ta fram behandlingar för patienter bör de vara 
tvungna att följa bestämmelserna i förordningen. Om de däremot tillverkar läkemedel för 
avancerad terapi i forskningssyfte eller för ett enskilt tillfälle bör de inte vara bundna av det 
centraliserade godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 55
SKÄL 5

(5) Läkemedel för avancerad terapi bör 
regleras i den mån de är avsedda att släppas 
ut på marknaden i medlemsstaterna och har 
tillverkats på industriell väg eller med hjälp 
av en industriell process, enligt artikel 2.1 i 
direktiv 2001/83/EG. Läkemedel för 
avancerad terapi som helt bereds och 
används på ett sjukhus enligt recept utfärdat 
för en enskild patient bör följaktligen inte 
omfattas av denna förordning.

(5) Denna förordning är en speciallag 
genom vilken ytterligare bestämmelser 
införs utöver dem som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG. Denna förordnings 
tillämpningsområde bör omfatta reglering 
av läkemedel för avancerad terapi som är
avsedda att släppas ut på marknaden i 
medlemsstaterna och som har tillverkats på 
industriell väg eller med hjälp av en 
industriell process, enligt artikel 2.1 i 
direktiv 2001/83/EG. Läkemedel för 
avancerad terapi som helt bereds i 
sjukhusmiljö och utan vinstsyfte enligt 
recept utfärdat för en enskild patient bör 
följaktligen inte omfattas av denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Vi föreslår att läkemedel för avancerad terapi som tillverkas och används på ett sjukhus inte 
skall omfattas av förordningen. Härigenom skulle man exempelvis kunna upprätta nationella 
expertnätverk för behandling med cell- och vävnadsteknik inom ramen för de nationella 
hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 56
SKÄL 6

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

(6) Denna förordning syftar endast till att 
avlägsna vissa restriktioner avseende den 
fria rörligheten för läkemedel för 
avancerad terapi. Den harmoniserar inte 
alla aspekter av medlemsstaternas 
regelverk på detta område. Vissa 
restriktioner förblir därför oförändrade 
genom denna förordning och får bevaras i 
enlighet med artikel 30 i fördraget. 
Regleringen av läkemedel för avancerad 
terapi på gemenskapsnivå bör inte utgöra 
något hinder för de beslut som
medlemsstaterna fattar om huruvida de skall 
tillåta användningen av särskilda typer av 
mänskliga celler. Den bör inte heller påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
förbjuder eller begränsar försäljning, 
tillhandahållande eller användning av 
läkemedel som innehåller, består av eller 
härrör från sådana celler.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har rätt att åberopa artikel 30 i fördraget om de vill förbjuda eller begränsa 
den fria rörligheten för varor, i detta fall läkemedel, på sin marknad av hänsyn till allmän 
moral, allmän ordning eller allmän säkerhet. Dock är artikel 30 tillämplig endast om 
regleringsåtgärden inte syftar till fullständig harmonisering. Det måste därför klargöras att 
denna reglering endast till en viss del innebär en harmonisering. Detta synsätt står i 
samklang med det synsätt som utskottet för rättsliga frågor ger uttryck för i artikel 1a (ny).



PE 382.323v03-00 6/61 AM\645919SV.doc

SV

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Hiltrud Breyer och Kathy Sinnott

Ändringsförslag 57
SKÄL 7A (nytt)

(7a) I denna förordning respekteras helt 
och fullt det förbud mot att låta 
människokroppen och dess delar i sig 
utgöra en källa till ekonomisk vinning som
fastställts som en absolut minimigaranti i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
ytterligare understrukits av 
Europaparlamentet i dess resolution av den 
10 mars 2005 om handel med mänskliga 
äggceller1. Därför måste man säkerställa 
att donationer av vävnader och celler är 
frivilliga och obetalda och att 
tillvaratagandet av dem sker utan 
vinstsyfte. Frivilliga och obetalda 
donationer av vävnader och celler bidrar 
också till höga säkerhetsstandarder för 
vävnaderna och cellerna och således till 
skyddet av människors hälsa. 
_____________
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 53 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag 58
SKÄL 7A (nytt)

(7a) I denna förordning respekteras helt 
och fullt det förbud mot att låta 
människokroppen och dess delar i sig 
utgöra en källa till ekonomisk vinning, 
vilket fastställts som en absolut 
minimigaranti i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och ytterligare understrukits av 
Europaparlamentet i dess resolution av den 
10 mars 2005 om handel med mänskliga 
äggceller1. Därför måste man säkerställa 
att donationer av vävnader och celler är 
frivilliga och obetalda och att 
tillvaratagandet av dem sker utan 
vinstsyfte. Frivilliga och obetalda 
donationer av vävnader och celler bidrar 
också till höga säkerhetsstandarder för 
vävnaderna och cellerna och således till 
skyddet av människors hälsa. 
_____________
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 53 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag 59
SKÄL 7B (nytt)

(7b) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel1 förbjuds 
genterapeutiska prövningar som innebär 
att den genetiska identiteten hos 
försökspersonens könsstamceller 
modifieras. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/44/EG av den 
6 juli 1998 om rättsligt skydd för 
biotekniska uppfinningar2 är 
förfaringssätt för ingrepp i den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller icke 
patenterbara. För den rättsliga 
konsekvensens skull bör det enligt denna 
förordning inte vara möjligt att godkänna 
produkter som modifierar den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller. 
_____________
1 EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 5 i PR 617323)

Motivering

Precis som det konstateras i artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen utgör förändringar av 
könscellers genetiska identitet ett angrepp mot människovärdet. Produkter som varken är 
föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning.
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Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 60
SKÄL 7B (nytt)

(7b) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel1 förbjuds 
genterapeutiska prövningar som innebär 
att den genetiska identiteten hos 
försökspersonens könsstamceller 
modifieras. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/44/EG av den 
6 juli 1998 om rättsligt skydd för 
biotekniska uppfinningar2 är 
förfaringssätt för ingrepp i den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller icke 
patenterbara. För den rättsliga 
konsekvensens skull bör det enligt denna 
förordning inte vara möjligt att godkänna 
produkter som modifierar den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller. 
_____________
1 EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 5 i PR 617323)

Motivering

Precis som det konstateras i artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen utgör förändringar av 
könscellers genetiska identitet ett angrepp mot människovärdet. Produkter som varken är 
föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning.
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 61
SKÄL 7B (nytt)

(7b) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel1 förbjuds 
genterapeutiska prövningar som innebär 
att den genetiska identiteten hos 
försökspersonens könsstamceller 
modifieras. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/44/EG av den 
6 juli 1998 om rättsligt skydd för 
biotekniska uppfinningar2 är 
förfaringssätt för ingrepp i den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller icke 
patenterbara. För den rättsliga 
konsekvensens skull bör endast 
medlemsstaterna få utfärda ett nationellt 
godkännande för produkter som 
modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller, och de bör inte vara 
bundna av förfarandet för ömsesidigt 
erkännande enligt direktiv 2001/83/EG.
_____________
1 EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning. Endast medlemsstaterna får besluta om att bevilja ett nationellt godkännande för 
försäljning. Därför bör de inte vara bundna av det ömsesidiga erkännande av nationella 
godkännanden mellan medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG.
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Ändringsförslag från Alojz Peterle

Ändringsförslag 62
SKÄL 7B (nytt)

(7b) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande 
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel1 förbjuds 
genterapeutiska prövningar som innebär 
att den genetiska identiteten hos 
försökspersonens könsstamceller 
modifieras. Enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/44/EG av den 
6 juli 1998 om rättsligt skydd för 
biotekniska uppfinningar2 är 
förfaringssätt för ingrepp i den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller icke 
patenterbara. För den rättsliga 
konsekvensens skull bör endast 
medlemsstaterna få utfärda ett nationellt 
godkännande för produkter som 
modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller, och de bör inte vara 
bundna av förfarandet för ömsesidigt 
erkännande enligt direktiv 2001/83/EG.
_____________
1 EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning. Endast medlemsstaterna får besluta om att bevilja ett nationellt godkännande för 
försäljning. Därför bör de inte vara bundna av det ömsesidiga erkännande av nationella 
godkännanden mellan medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG.



PE 382.323v03-00 12/61 AM\645919SV.doc

SV

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 63
SKÄL 7C (nytt)

(7c) Det bör enligt denna förordning inte 
vara möjligt att godkänna några produkter 
som härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer. Denna bestämmelse bör inte 
förhindra att somatiska djurceller eller 
djurvävnader kan transplanteras till 
människokroppen för terapeutiska 
ändamål, såvida detta sker utan ingrepp i 
könscellerna.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 6 i PR 617323)

Motivering

Människors fysiska och mentala integritet och människovärdet måste respekteras, vilket även 
understryks i artiklarna 1 och 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Framställningen av human-animaliska hybrider eller chimärer är ett hot mot 
rätten till personlig integritet och ett övergrepp mot människovärdet. Därför bör det i denna 
förordning inte vara möjligt att godkänna produkter som innehåller eller kommer från 
human-animaliska hybrider eller chimärer. Dock bör detta inte gälla xenotransplantationer, 
så länge de görs utan ingrepp i könsceller.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 64
SKÄL 7C (nytt)

(7c) Det bör enligt denna förordning inte 
vara möjligt att godkänna några produkter 
som härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer. Denna bestämmelse bör inte 
förhindra att somatiska djurceller eller 
djurvävnader kan transplanteras till 
människokroppen för terapeutiska 
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ändamål, såvida detta sker utan ingrepp i 
könscellerna.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 6 i PR 617323)

Motivering

Människors fysiska och mentala integritet och människovärdet måste respekteras, vilket även 
understryks i artiklarna 1 och 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Framställningen av human-animaliska hybrider eller chimärer är ett hot mot 
rätten till personlig integritet och ett övergrepp mot människovärdet. Därför bör det i denna 
förordning inte vara möjligt att godkänna produkter som innehåller eller kommer från 
human-animaliska hybrider eller chimärer. Dock bör detta inte gälla xenotransplantationer, 
så länge de görs utan ingrepp i könsceller.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 65
SKÄL 7C (nytt)

(7c) Endast medlemsstaterna bör få utfärda 
ett nationellt godkännande för produkter 
som härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer och de bör inte vara bundna 
av ett förfarande för ömsesidigt 
erkännande av det slag som avses i 
direktiv 2001/83/EG. Denna bestämmelse 
bör inte förhindra att somatiska djurceller 
eller djurvävnader kan transplanteras till 
människokroppen för terapeutiska 
ändamål, såvida detta sker utan ingrepp i 
könscellerna (exempelvis 
xenotransplantationer).

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 98/44/EG är framställning av chimärer från könsceller inte patenterbar. 
Därför bör det inte vara möjligt att utfärda något gemenskapsgodkännande för produkter som 
innehåller eller härletts ur sådana vävnader eller celler. Endast medlemsstaterna får besluta 
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om att bevilja ett nationellt godkännande för försäljning av sådana produkter, och de bör 
därför inte omfattas av det ömsesidiga erkännande av nationella godkännanden mellan 
medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG. Dock bör detta inte gälla 
xenotransplantationer i terapeutiskt syfte, så länge de görs utan ingrepp i könsceller. 

Ändringsförslag från Alojz Peterle

Ändringsförslag 66
SKÄL 7C (nytt)

(7c) Endast medlemsstaterna bör få utfärda 
ett nationellt godkännande för produkter 
som härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer och de bör inte vara bundna 
av ett förfarande för ömsesidigt 
erkännande av det slag som avses i 
direktiv 2001/83/EG. Denna bestämmelse 
bör inte förhindra att somatiska djurceller 
eller djurvävnader kan transplanteras till 
människokroppen för terapeutiska 
ändamål, såvida detta sker utan ingrepp i 
könscellerna (exempelvis 
xenotransplantationer).

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 98/44/EG är framställning av chimärer från könsceller inte patenterbar. 
Därför bör det inte vara möjligt att utfärda något gemenskapsgodkännande för produkter som 
innehåller eller härletts ur sådana vävnader eller celler. Endast medlemsstaterna får besluta 
om att bevilja ett nationellt godkännande för försäljning av sådana produkter, och de bör 
därför inte omfattas av det ömsesidiga erkännande av nationella godkännanden mellan 
medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG. Dock bör detta inte gälla 
xenotransplantationer i terapeutiskt syfte, så länge de görs utan ingrepp i könsceller.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 67
SKÄL 14
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(14) Av principiella skäl bör mänskliga 
celler eller vävnader som används i 
läkemedel för avancerad terapi anskaffas 
genom frivillig donation utan ersättning. 
Frivillig vävnads- och celldonation utan 
ersättning kan bidra till höga 
säkerhetsnormer för vävnader och celler 
och därigenom till skyddet av människors 
hälsa.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl föreslås utgå till följd av införandet av det nya skälet 7a och den nya artikeln 3a.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 68
SKÄL 14

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl föreslås utgå till följd av införandet av det nya skälet 7a och de nya artiklarna 3a 
och 28a.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 69
SKÄL 14

(14) Av principiella skäl bör mänskliga 
celler eller vävnader som används i 

(14) I samband med donation av mänskliga 
vävnader och celler bör europeiska 
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läkemedel för avancerad terapi anskaffas 
genom frivillig donation utan ersättning. 
Frivillig vävnads- och celldonation utan 
ersättning kan bidra till höga 
säkerhetsnormer för vävnader och celler och 
därigenom till skyddet av människors hälsa.

principer som anonymitet för både givare 
och mottagare, givarens oegennytta samt 
solidaritet mellan givare och mottagare 
respekteras. Av principiella skäl bör 
mänskliga celler eller vävnader som används 
i läkemedel för avancerad terapi anskaffas 
genom frivillig donation utan ersättning. 
Medlemsstaterna uppmanas att vidta alla 
åtgärder som krävs för att uppmuntra ett 
omfattande deltagande av den offentliga 
och icke vinstdrivande sektorn i 
tillvaratagandet av mänskliga celler eller 
vävnader, eftersom frivillig vävnads- och 
celldonation utan ersättning kan bidra till 
höga säkerhetsnormer för vävnader och 
celler och därigenom till skyddet av 
människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 70
SKÄL 14

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

(14) Mänskliga celler eller vävnader som 
används i läkemedel för avancerad terapi
anskaffas genom frivillig donation utan 
ersättning. Frivillig vävnads- och 
celldonation utan ersättning kan bidra till 
höga säkerhetsnormer för vävnader och 
celler och därigenom till skyddet av 
människors hälsa.

Or. fr

Motivering

Det bör slås fast att cell- eller vävnadsdonation är frivillig och sker utan ersättning för att 
skapa samstämmighet med lydelsen i skäl 13.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 71
SKÄL 15

(15) Klinisk prövning av läkemedel för 
avancerad terapi bör genomföras i enlighet 
med de övergripande principerna och etiska 
kraven i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar rörande tillämpning av 
god klinisk sed vid kliniska prövningar av 
humanläkemedel. Särskilda regler bör dock 
fastställas för läkemedel för avancerad terapi 
genom en anpassning av 
direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om 
fastställande av principer och detaljerade 
riktlinjer för god klinisk sed i fråga om 
prövningsläkemedel för humant bruk samt 
av krav för att få tillstånd till tillverkning 
eller import av sådana produkter, för att fullt 
ut ta hänsyn till dessa läkemedels specifika 
tekniska egenskaper.

(15) Klinisk prövning av läkemedel för 
avancerad terapi bör genomföras i enlighet 
med de övergripande principerna och etiska 
kraven i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar rörande tillämpning av 
god klinisk sed vid kliniska prövningar av 
humanläkemedel. Särskilda regler bör dock 
fastställas för läkemedel för avancerad terapi 
genom en anpassning av 
direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om 
fastställande av principer och detaljerade 
riktlinjer för god klinisk sed i fråga om 
prövningsläkemedel för humant bruk samt 
av krav för att få tillstånd till tillverkning 
eller import av sådana produkter, för att fullt 
ut ta hänsyn till dessa läkemedels specifika 
tekniska egenskaper. Det bör fastställas
vilka särskilda krav för prövningsläkemedel 
som skall gälla vid tillverkningen av 
läkemedel för avancerad terapi för kliniska 
prövningar som skall utföras på det 
sjukhus där läkemedlen tillverkats. Dessa 
bestämmelser bör tillhandahålla ett 
lämpligt tidsintervall mellan enskilda 
kliniska prövningar (även 
multicenterprövningar) och samordnade 
förfaranden för övervakning och 
informationsutbyte.

Or. en

Motivering

Förordningen innehåller inga särskilda föreskrifter om tillverkning av läkemedel för 
avancerad terapi som skall användas för kliniska prövningar som skall utföras på samma 
sjukhus där läkemedlen tillverkats. Vidare bör kliniska prövningar utföras på säkrast möjliga 
sätt (lämpligt tidsintervall osv.)
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 72
SKÄL 17

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 
de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. 

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 
de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. Ett yttrande som ett anmält 
organ avgett i enlighet med dessa direktiv 
om huruvida den medicintekniska 
produkten eller den aktiva medicintekniska 
produkten för implantation uppfyller de 
väsentliga kraven bör beaktas av 
myndigheten då den utvärderar ett 
kombinationsläkemedel i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Överensstämmelsen med de väsentliga kraven i direktiven om medicintekniska produkter skall 
alltid utvärderas (antingen före inlämningen till myndigheten eller i samband med 
myndighetens utvärdering) av den juridiska person som inom EU anses vara sakkunnig på 
just det området, i detta fall de anmälda organen. Om aktörer som inte är förtrogna med 
utvärderingsförfaranden för medicintekniska produkter svarar för utvärderingen kan detta 
leda till att produkten utvärderas felaktigt och därigenom äventyra patientsäkerheten.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 73
SKÄL 17

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 
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de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. 

de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. Om den medicintekniska 
produkten eller den aktiva medicintekniska 
produkten för implantation har utvärderats 
tidigare av ett anmält organ i enlighet med 
dessa direktiv bör myndigheten beakta 
resultaten av denna utvärdering då den 
utvärderar ett kombinationsläkemedel i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

De anmälda organens omfattande erfarenhet och sakkunskap i samband med utvärdering av 
medicintekniska produkter och aktiva medicintekniska produkter för implantation måste 
utnyttjas fortlöpande, och därför bör dessa organ göra en utvärdering av den medicintekniska 
produkt eller aktiva medicintekniska produkt för implantation som ingår i ett 
kombinationsläkemedel för avancerad terapi. I så fall bör myndigheten beakta resultaten av 
dessa utvärderingar i sin slutliga utvärdering av kombinationsläkemedlet.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 74
SKÄL 17

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 
de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. 

(17) Läkemedel för avancerad terapi kan 
innehålla medicintekniska produkter eller 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation. Dessa produkter bör uppfylla 
de väsentliga krav som anges i rådets 
direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter och rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, för att garantera 
en tillräckligt hög kvalitets- och 
säkerhetsnivå. Resultaten av en utvärdering 
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som ett anmält organ i enlighet med dessa 
direktiv gjort av den medicintekniska 
produkten eller den aktiva medicintekniska 
produkten för implantation bör beaktas av 
myndigheten då den utvärderar ett 
kombinationsläkemedel i enlighet med 
denna förordning.

Or. de

Motivering

De anmälda organens omfattande erfarenhet och sakkunskap i samband med utvärdering av 
medicintekniska produkter och aktiva medicintekniska produkter för implantation måste 
utnyttjas fortlöpande, och därför bör dessa organ göra en utvärdering av den medicintekniska 
produkt eller aktiva medicintekniska produkt för implantation som ingår i ett 
kombinationsläkemedel för avancerad terapi. Myndigheten bör ta med dessa utvärderingar i 
sin slutliga utvärdering av kombinationsläkemedlet. Ändringsförslaget motsvarar 
föredragandens ändringsförslag 7, men orden ”om de finns tillgängliga” har tagits bort 
eftersom resultaten alltid måste beaktas.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 75
SKÄL 18

(18) Särskilda regler bör fastställas som 
anpassar kraven i direktiv 2001/83/EG 
beträffande produktresumé, märkning och 
bipacksedel till de specifika tekniska 
egenskaperna hos läkemedel för avancerad 
terapi.

(18) Särskilda regler bör fastställas som 
anpassar kraven i direktiv 2001/83/EG 
beträffande produktresumé, märkning och 
bipacksedel till de specifika tekniska 
egenskaperna hos läkemedel för avancerad 
terapi. Dessa regler bör vara helt förenliga 
med patienternas rätt att få veta varifrån 
alla vävnader eller celler som används i 
beredningen av läkemedel för avancerad 
terapi kommer, samtidigt som givarens 
anonymitet respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 76
SKÄL 19

(19) Långsiktig patientuppföljning och 
säkerhetsövervakning är avgörande aspekter 
när det gäller läkemedel för avancerad 
terapi. När det är motiverat av folkhälsoskäl 
bör man därför kräva att innehavaren av ett 
godkännande för försäljning inför ett 
lämpligt riskhanteringssystem för att ta 
hänsyn till dessa aspekter.

(19) Uppföljning av effekt och biverkningar 
är avgörande aspekter när det gäller 
läkemedel för avancerad terapi. I sin 
ansökan om godkännande för försäljning 
bör sökanden därför ange eventuella 
åtgärder som planerats för att 
tillhandahålla en sådan uppföljning. När 
det är motiverat av folkhälsoskäl bör man 
även kräva att innehavaren av ett 
godkännande för försäljning inför ett 
lämpligt riskhanteringssystem för att ta 
hänsyn till de risker som är förenade med 
läkemedel för avancerad terapi.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skapar större samstämmighet med befintlig läkemedelslagstiftning och en 
hög standard för säkerhetsövervakning.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 77
SKÄL 21

(21) Eftersom den vetenskapliga 
utvecklingen går så snabbt framåt på det här 
området bör företag som utvecklar 
läkemedel för avancerad terapi ha möjlighet 
att begära vetenskaplig rådgivning av 
myndigheten, även för verksamhet efter 
godkännandet. För att uppmuntra till detta 
bör avgiften för vetenskaplig rådgivning 
hållas på en miniminivå.

(21) Eftersom den vetenskapliga 
utvecklingen går så snabbt framåt på det här 
området bör företag som utvecklar 
läkemedel för avancerad terapi ha möjlighet 
att begära vetenskaplig rådgivning av 
myndigheten, även för verksamhet efter 
godkännandet. För att uppmuntra till detta 
bör avgiften för vetenskaplig rådgivning 
hållas på en miniminivå för små och 
medelstora företag och även sänkas för 
andra sökande.

Or. en
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(f.d. ändringsförslag 66 i AM 620607)

Motivering

Syftet med förordningen är att uppmuntra och stödja små och medelstora företag i 
utvecklingen av läkemedel för avancerad terapi. Därför måste det införas en särskild 
avgiftsbefrielse för små och medelstora företag vid vetenskaplig rådgivning.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 78
SKÄL 22

(22) Myndigheten bör ha behörighet att 
lämna vetenskapliga rekommendationer om 
huruvida en viss produkt som baseras på 
celler eller vävnader uppfyller de 
vetenskapliga krav som ställs på läkemedel 
för avancerad terapi, för att så tidigt som 
möjligt kunna ta upp frågor som anknyter till 
andra områden, t.ex. kosmetik eller 
medicintekniska produkter, och som uppstår 
i takt med att vetenskapen utvecklas.

(22) Myndigheten bör ha behörighet att 
lämna vetenskapliga rekommendationer om 
huruvida en viss produkt som baseras på
gener, celler eller vävnader uppfyller de 
vetenskapliga krav som ställs på läkemedel 
för avancerad terapi, för att så tidigt som 
möjligt kunna ta upp frågor som anknyter till 
andra områden, t.ex. kosmetik eller 
medicintekniska produkter, och som uppstår 
i takt med att vetenskapen utvecklas.
Kommittén för avancerade terapier bör 
med sin unika sakkunskap ha en 
framträdande roll i samband med sådan 
rådgivning.

Or. en

Motivering

Genom sin sakkunskap i fråga om läkemedel för avancerad terapi bör kommittén för 
avancerade terapier användas för att bistå aktörer med råd om huruvida en produkt skall 
klassas som ett läkemedel för avancerad terapi eller inte.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 79
SKÄL 27

(27) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 

(27) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
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skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter.

skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter. 
Det föreskrivande förfarande med kontroll 
som föreskrivs i artikel 5a i det beslutet bör 
gälla för antagande av ändringar till 
bilagorna II–IV till denna förordning och 
till bilaga I till direktiv 2001/83/EG.
Eftersom sådana åtgärder är nödvändiga 
för att hela lagstiftningsramen skall 
fungera tillfredsställande bör de antas 
skyndsamt, senast nio månader efter det att 
förordningen trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Tillverkarna kommer inte att kunna utarbeta utvecklingsprotokoll innan de tekniska kraven 
offentliggjorts och anpassningarna av direktiven om god klinisk sed och god tillverkningssed 
slutförts. Därför föreslås en tidsgräns på 9 månader för kommissionen att anta de åtgärder 
som behövs.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED B, STYCKE 2A (nytt)

Produkter som innehåller eller har 
framställts uteslutande av icke-viabla 
vävnader och/eller celler som stammar från 
människa eller djur och som inte har en 
huvudsakligen farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk verkan skall 
inte omfattas av denna definition.

Or. en

Motivering

Direktivet om medicintekniska produkter erbjuder en lagstiftningsram som lämpar sig bra för 
tillsynen över produkter som innehåller eller framställts från vävnadstekniska produkter. Om 
en vävnadsteknisk produkt omfattas av definitionen av en medicinteknisk produkt enligt 
artikel 1 i direktivet om medicintekniska produkter (och därför inte har en i huvudsak 
farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan) bör den juridiskt sett falla under det 
direktivet, även om det kan behövas specifika krav.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED D, STRECKSATS 2

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

– Det innehåller en cell- eller vävnadsdel.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 63 i AM 620607)

Motivering

Av omtanke om ökad rättslig säkerhet och säkrare läkemedel för avancerad terapi bör ett 
kombinationsläkemedel omfattas av denna förordning om det innehåller delar av celler eller 
vävnader.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DA (nytt)

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

Or. en

(f.d. ändringsförslag 18, i PR 617323, ändrad motivering)

Motivering

Definitionen införs med tanke på artikel 3c i den nuvarande förordningen.
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Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DA (nytt)

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

Or. en

(f.d. ändringsförslag 18, i PR 617323, ändrad motivering)

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DB (nytt)

(db) hybrid:
– ett mänskligt ägg som befruktats av en 
spermie från en icke-mänsklig livsform,
– ett ägg från en icke-mänsklig livsform 
som befruktats av en spermie från en 
människa,
– ett mänskligt ägg i vilket en cellkärna 
från en icke-mänsklig livsform införts,
– ett ägg från en icke-mänsklig livsform i 
vilket en mänsklig cellkärna införts, eller
– ett mänskligt ägg eller ett ägg från en 
icke-mänsklig livsform som på annat sätt 
innehåller haploida 
kromosomuppsättningar från både en 
människa och en icke-mänsklig livsform.

Or. en
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(f.d. ändringsförslag 19, i PR 617323, ändrad motivering)

Motivering

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

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DB (nytt)

(db) hybrid:
– ett mänskligt ägg som befruktats av en 
spermie från en icke-mänsklig livsform,
– ett ägg från en icke-mänsklig livsform 
som befruktats av en spermie från en 
människa,
– ett mänskligt ägg i vilket en cellkärna 
från en icke-mänsklig livsform införts,
– ett ägg från en icke-mänsklig livsform i 
vilket en mänsklig cellkärna införts, eller
– ett mänskligt ägg eller ett ägg från en 
icke-mänsklig livsform som på annat sätt 
innehåller haploida 
kromosomuppsättningar från både en 
människa och en icke-mänsklig livsform.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 19, i PR 617323, ändrad motivering)

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 3

Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga celler eller vävnader, 
skall donation, tillvaratagande och kontroll 

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

av dessa celler eller vävnader ske i enlighet 
med bestämmelserna i direktiv 2004/23/EG, 
dock utan att detta påverkar tillämpningen 
av mer specifika bestämmelser i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Av omsorg om en hög nivå på hälsoskyddet i gemenskapen skall enligt gällande lagstiftning 
strikta normer för kvalitet och säkerhet följas vid donation, tillvaratagande och kontroll av 
mänskliga vävnader och celler. Dessutom måste det också ses till att det inte drivs handel 
med människokroppen eller dess delar i sig. Alltså bör medlemsstaterna enligt denna 
förordning vara ovillkorligen skyldiga att se till att donationerna är frivilliga och sker utan 
betalning samt garantera att tillvaratagandet av vävnader eller celler sker utan vinstsyfte
(ny artikel 3a).

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 3

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

Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga celler eller vävnader, 
skall donation, tillvaratagande och kontroll 
av dessa celler eller vävnader ske i enlighet 
med bestämmelserna i direktiv 2004/23/EG, 
dock utan att detta påverkar tillämpningen 
av mer specifika bestämmelser i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Av omsorg om en hög nivå på hälsoskyddet i gemenskapen skall enligt gällande lagstiftning 
strikta normer för kvalitet och säkerhet följas vid donation, tillvaratagande och kontroll av 
mänskliga vävnader och celler. Dessutom måste det också ses till att det inte drivs handel 
med människokroppen eller dess delar i sig. Alltså bör medlemsstaterna enligt denna 
förordning vara ovillkorligen skyldiga att se till att donationerna är frivilliga och sker utan 
betalning samt garantera att tillvaratagandet av vävnader eller celler sker utan vinstsyfte
(ny artikel 3a).
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 3A (ny)

Artikel 3a
Förbud mot kommersialisering av 

människokroppen
Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga vävnader eller celler 
skall varje led i godkännandeförfarandet 
ske i enlighet med principen om att 
människokroppen eller dess delar i sig inte 
får kommersialiseras. Därför skall 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
denna förordning se till att 
– donation av mänskliga celler och 
vävnader är frivillig och utan ersättning 
och att den sker genom donatorns fria vilja 
och inte ger upphov till någon betalning, 
förutom kompensation, 
– tillvaratagandet av vävnader och celler 
sker utan vinstsyfte.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 20 i PR 617323)

Motivering

Den snabba utvecklingen inom bioteknik och biomedicin får inte äventyra skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter, av vilka en av de viktigaste är rätten till den 
personliga integriteten, fastställs både i Oviedokonventionen och i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Dessa standarder kan endast upprätthållas om de iakttas noga i 
varje led av godkännandeförfarandet. Därför bör Europeiska läkemedelsmyndigheten 
omfattas av denna särskilda skyldighet. Vidare bör medlemsstaterna av denna anledning vara 
skyldiga att se till att donationerna sker frivilligt och utan ersättning och att tillvaratagandet 
av vävnader och celler sker utan vinstsyfte.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 3A (ny)

Artikel 3a
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Förbud mot kommersialisering av 
människokroppen

Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga vävnader eller celler 
skall varje led i godkännandeförfarandet 
ske i enlighet med principen om att 
människokroppen eller dess delar i sig inte 
får kommersialiseras. Därför skall 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
denna förordning se till att 
– donation av mänskliga celler och 
vävnader är frivillig och utan ersättning 
och att den sker genom donatorns fria vilja 
och inte ger upphov till någon betalning, 
förutom kompensation, 
– tillvaratagandet av vävnader och celler 
sker utan vinstsyfte.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 20 i PR 617323)

Motivering

Den snabba utvecklingen inom bioteknik och biomedicin får inte äventyra skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter, av vilka en av de viktigaste är rätten till den 
personliga integriteten, fastställs både i Oviedokonventionen och i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Dessa standarder kan endast upprätthållas om de iakttas noga i 
varje led av godkännandeförfarandet. Därför bör Europeiska läkemedelsmyndigheten 
omfattas av denna särskilda skyldighet. Vidare bör medlemsstaterna av denna anledning vara 
skyldiga att se till att donationerna sker frivilligt och utan ersättning och att tillvaratagandet 
av vävnader och celler sker utan vinstsyfte.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 3A (ny)

Artikel 3a
Förbud mot kommersialisering av 

människokroppen
Om ett läkemedel för avancerad terapi 
innehåller mänskliga vävnader eller celler 
skall varje led i godkännandeförfarandet 
ske i enlighet med principen om att 
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människokroppen eller dess delar i sig inte 
får kommersialiseras. Därför skall 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
denna förordning se till att 
– donation av mänskliga celler och 
vävnader är frivillig och utan ersättning 
och att den sker genom donatorns fria vilja 
och inte ger upphov till någon betalning, 
förutom kompensation, 
– tillvaratagandet av vävnader och celler 
sker utan vinstsyfte.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 20 i PR 617323)

Motivering

Den snabba utvecklingen inom bioteknik och biomedicin får inte äventyra skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter, av vilka en av de viktigaste är rätten till den 
personliga integriteten, fastställs både i Oviedokonventionen och i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Dessa standarder kan endast upprätthållas om de iakttas noga i 
varje led av godkännandeförfarandet. Därför bör Europeiska läkemedelsmyndigheten 
omfattas av denna särskilda skyldighet. Vidare bör medlemsstaterna av denna anledning vara 
skyldiga att se till att donationerna sker frivilligt och utan ersättning och att tillvaratagandet 
av vävnader och celler sker utan vinstsyfte.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 3B (ny)

Artikel 3b
Förbud mot produkter som modifierar 

mänskliga könsceller
Inget godkännande skall beviljas för 
produkter som modifierar den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
behandla cancer i könskörtlarna.

Or. en
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(f.d. ändringsförslag 65 i AM 620607)

Motivering

Precis som det konstateras i artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen utgör förändringar av 
könscellers genetiska identitet ett angrepp mot människovärdet. Produkter som varken är 
föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning. Produkter för behandling av cancer i könskörtlarna bör dock kunna få ett 
europeiskt godkännande för försäljning.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 3B (ny)

Artikel 3b
Förbud mot produkter som modifierar 

mänskliga könsceller
Inget godkännande skall beviljas för 
produkter som modifierar den genetiska 
identiteten hos mänskliga könsceller, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
behandla cancer i könskörtlarna.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 65 i AM 620607)

Motivering

Precis som det konstateras i artiklarna 1 och 13 i Oviedokonventionen utgör förändringar av 
könscellers genetiska identitet ett angrepp mot människovärdet. Produkter som varken är 
föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna godkännas inom ramen för denna 
förordning. Produkter för behandling av cancer i könskörtlarna bör dock kunna få ett 
europeiskt godkännande för försäljning.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott och Johannes Blokland

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 3C (ny)

Artikel 3c
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Förbud mot produkter som härletts ur 
human-animaliska hybrider eller chimärer
Inget godkännande skall beviljas för 
produkter som härletts ur 
human-animaliska hybrider eller chimärer 
eller som innehåller vävnader eller celler 
som kommer från eller härletts ur 
human-animaliska hybrider eller 
chimärer.
Denna bestämmelse skall inte förhindra att 
somatiska djurceller eller djurvävnader 
kan transplanteras till människokroppen 
för terapeutiska ändamål, såvida detta sker 
utan ingrepp i könscellerna.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 22 i PR 617323)

Motivering

Människors fysiska och mentala integritet och människovärdet måste respekteras, vilket även 
understryks i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Framställningen av human-animaliska hybrider eller chimärer är ett brott mot rätten till 
personlig integritet och ett övergrepp mot människovärdet. Dessutom framhålls i 
direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar att framställningen av 
chimärer från könsceller inte är patenterbar. Därför bör det i denna förordning inte vara 
möjligt att godkänna produkter som innehåller eller har härletts ur sådana vävnader och 
celler. 

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 3C (nytt)

Artikel 3c
Förbud mot produkter som härletts ur 

human-animaliska hybrider eller chimärer
Inget godkännande skall beviljas för 
produkter som härletts ur 
human-animaliska hybrider eller chimärer 
eller som innehåller vävnader eller celler 
som kommer från eller härletts ur 
human-animaliska hybrider eller 
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chimärer.
Denna bestämmelse skall inte förhindra att 
somatiska djurceller eller djurvävnader 
kan transplanteras till människokroppen 
för terapeutiska ändamål, såvida detta sker 
utan ingrepp i könscellerna.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 22 i PR 617323)

Motivering

Människors fysiska och mentala integritet och människovärdet måste respekteras, vilket även 
understryks i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Framställningen av human-animaliska hybrider eller chimärer är ett brott mot rätten till 
personlig integritet och ett övergrepp mot människovärdet. Dessutom framhålls i 
direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar att framställningen av 
chimärer från könsceller inte är patenterbar. Därför bör det i denna förordning inte vara 
möjligt att godkänna produkter som innehåller eller har härletts ur sådana vävnader och 
celler. 

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 4, PUNKT 1

1. Bestämmelserna i artikel 6.7 och i 
artikel 9.4 och 9.6 i direktiv 2001/20/EG om 
läkemedel för genterapi och somatisk 
cellterapi skall tillämpas på vävnadstekniska 
produkter.

1. Bestämmelserna i artikel 6.7 och i 
artikel 9.4 och 9.6 i direktiv 2001/20/EG om 
läkemedel för genterapi och somatisk 
cellterapi skall inte tillämpas på 
vävnadstekniska produkter.

Or. en

Motivering

En förlängd översynsperiod på 180 dagar (som föreskrivs i direktivet om kliniska prövningar) 
för läkemedel för genterapi och somatisk cellterapi bör inte tillämpas på vävnadstekniska 
produkter. En del av de berörda produkterna omfattas i de befintliga läkemedelsdirektiven av 
mycket snabbare och behändigare förfaranden som är fullt tillräckliga. Dessutom tyder 
Förenta staternas befintliga (och fungerande) lagstiftning på att 30 dagar räcker för sådana 
produkter, och det finns inga tecken på att en sådan tidsfrist skulle vara otillräcklig. Därför 
föreslås att vävnadstekniska produkter skall omfattas av samma system som humanläkemedel. 
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Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 4, PUNKT 3

3. Kommissionen skall utarbeta specifika 
och detaljerade riktlinjer för god klinisk sed 
avseende läkemedel för avancerad terapi.

3. Kommissionen skall utarbeta specifika 
och detaljerade riktlinjer för 
godkännandeförfaranden för kliniska 
prövningar samt för god klinisk sed 
avseende läkemedel för avancerad terapi, i 
synnerhet vävnadstekniska produkter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på att det måste utvecklas riktlinjer framför allt för 
vävnadstekniska produkter, inte bara i fråga om god klinisk sed utan också i fråga om 
godkännandeförfaranden för kliniska prövningar, eftersom det i dagens läge inte finns någon 
lagstiftning för sådana produkter och således inte heller några riktlinjer 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 4, PUNKT 3A (ny)

3a. I fråga om föreskrifterna i punkterna 2 
och 3 i denna artikel skall alla förslag och 
ändringar från kommissionen, hänskjutas 
till kommittén för avancerade terapier för 
yttrande. Alla yttranden skall offentliggöras
utan dröjsmål. 

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 66 i AM 620607)

Motivering

När rättsakter anpassas i takt med vad vetenskapens utveckling kräver, utan att de då 
systematiskt hänskjuts till parlamentet, får man inte glömma bort patienternas intressen. 
Ändringar av de regler som fastställts för kliniska prövningar och för tillverkningen av 
läkemedel för avancerad terapi, av det slag som det talas om i detta förslag till förordning, 
kan inte komma på fråga annat än om det råder största insyn i dem. Därför är det skäl att i 
förordningen ta med mycket klara skyldigheter för kommissionen att redovisa för orsakerna 
till anpassningarna och för beslutsprocessen samt att låta kommittén för avancerade terapier 
medverka systematiskt.
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Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 5

Detaljerade riktlinjer som följer principerna 
om god tillverkningssed och är specifika för 
läkemedel för avancerad terapi skall
offentliggöras av kommissionen.

Åtgärder som innehåller principer och 
riktlinjer för god tillverkningssed som är 
specifika för vävnadstekniska produkter
skall vidtas av kommissionen i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. När 
kommissionen tar fram sådana principer 
och riktlinjer skall den samråda med 
företrädare för den reglerade industrin och 
andra sakkunniga och i tillämpliga delar 
beakta principerna för kvalitetssystem 
enligt direktiven 90/385/EEG och 
93/42/EEG samt tillämpliga europeiska och 
internationella standarder och normer som 
gäller enligt de direktiven.

Or. en

Motivering

Nuvarande principer för god tillverkningssed, vilka fastställts i direktiv 2003/94/EG, är 
kanhända inte helt lämpliga för läkemedel för avancerad terapi. Det skulle behövas ett nytt 
direktiv om god tillverkningssed med särskild inriktning på läkemedel för avancerad terapi.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 5

Detaljerade riktlinjer som följer principerna 
om god tillverkningssed och är specifika för 
läkemedel för avancerad terapi skall 
offentliggöras av kommissionen. 

Kommissionen skall ta fram detaljerade 
riktlinjer som följer principerna om god 
tillverkningssed och är specifika för 
läkemedel för avancerad terapi, vilka utan 
dröjsmål skall offentliggöras på 
myndighetens webbplats. 

Or. fr

Motivering

Det förefaller oumbärligt att dessa riktlinjer offentliggörs och förs ut till kännedom genom att 
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läggas ut på myndighetens webbplats.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 6, PUNKT 3A (ny)

3a. En vävnadsteknisk produkt som 
uppfyller definitionen av medicinteknisk 
produkt enligt artikel 1.2 a i 
direktiv 90/385/EEG eller artikel 1.2 a i 
direktiv 93/42/EEG och som inte 
huvudsakligen har farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk verkan skall 
inte anses vara ett läkemedel enligt 
definitionen i direktiv 2001/83/EG utan 
skall betraktas som en medicinteknisk 
produkt som regleras i enlighet med 
direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG, oavsett andra 
bestämmelser i de direktiven.

Or. en

Motivering

Produkter med huvudsakligen fysisk verkan skall regleras som medicintekniska produkter 
medan sådana som har farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan skall regleras 
som läkemedel. Kvalitets- och säkerhetsstandarder för mänskliga vävnader och celler i 
enlighet med direktiv 2004/23/EG skall också gälla. Vävnadstekniska produkter som inte 
huvudsakligen har farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan bör därför regleras 
som medicintekniska produkter och inte som läkemedel.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 7

Särskilda krav för vävnadstekniska 
produkter

Särskilda krav för läkemedel för avancerad 
terapi som innehåller produkter

Utöver kraven i artikel 6.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall ansökningar om 
godkännande av en vävnadsteknisk produkt
innehålla en beskrivning av produktens 

Utöver kraven i artikel 6.1 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall ansökningar om 
godkännande av ett läkemedel för 
avancerad terapi som innehåller 
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fysiska egenskaper och verkan samt en 
beskrivning av tillverkningsmetoden för 
produkten, i enlighet med bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

medicintekniska produkter, biomaterial, 
stödstrukturer eller matrixer innehålla en 
beskrivning av produktens fysiska 
egenskaper och verkan samt en beskrivning 
av tillverkningsmetoden för produkten, i 
enlighet med bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG eller tillämpliga 
rättsliga krav.

Or. en

Motivering

Bilaga I till direktiv 2001/83/EG (om läkemedel) innehåller inga krav för medicintekniska 
produkter och därför bör man vid behov tillämpa andra rättsliga krav för att se till att det 
finns en beskrivning av den medicintekniska produktens fysiska egenskaper och verkan.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 8, STYCKE 1A (nytt)

Alla förslag till ändring från kommissionen 
skall hänskjutas till kommittén för 
avancerade terapier för yttrande. Alla 
yttranden skall offentliggöras utan 
dröjsmål. 

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 68 i AM 620607)

Motivering

När rättsakter anpassas i takt med vad vetenskapens utveckling kräver, utan att de då 
systematiskt hänskjuts till parlamentet, får man inte glömma bort patienternas intressen. 
Ändringar av de regler som fastställts för kliniska prövningar och för tillverkningen av 
läkemedel för avancerad terapi, av det slag som det talas om i detta förslag till förordning, 
kan inte komma på fråga annat än om det råder största insyn i dem. Därför är det skäl att i 
förordningen ta med mycket klara skyldigheter för kommissionen att redovisa för orsakerna 
till anpassningarna och för beslutsprocessen samt att låta kommittén för avancerade terapier 
medverka systematiskt.



PE 382.323v03-00 38/61 AM\645919SV.doc

SV

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 9, PUNKT 3

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

3. Kommittén för avancerade terapier skall
utarbeta ett preliminärt vetenskapligt 
yttrande som skall översändas till 
kommittén för humanläkemedel och ligga 
till grund för behandlingen av den 
kommitténs yttrande.

Or. en

Motivering

Kommittén för avancerade terapier bör bestå av experter som kan bistå med den 
vetenskapliga sakkunskap som ligger till grund för det slutliga beslutet av kommittén för 
humanläkemedel. Dess ansvar bör därför utökas. För att garantera en lämplig nivå på 
sakkunskapen är det viktigt att ha med experter som ledamöter som har en bakgrund inom 
utvärdering av medicintekniska produkter, eftersom många av de berörda produkterna delar 
många egenskaper med medicintekniska produkter.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 9, PUNKT 3

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

3. Det råd som kommittén för avancerade 
terapier ger enligt punkt 1 skall sändas till 
ordföranden för kommittén för 
humanläkemedel i god tid så att tidsfristen 
enligt artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 726/2004 kan hållas. Om sökanden inte 
är enig med rådet från kommittén för 
avancerade terapier får han inom 15 dagar 
efter det att han mottagit rådet inkomma 
med skriftliga synpunkter till kommittén för 
humanläkemedel. Innan kommittén för 
humanläkemedel avger sitt yttrande skall 
den höra sökanden om denne begär detta i 
sina skriftliga synpunkter.

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 726/2004 har sökanden möjlighet att lämna in en 
skriftlig begäran om omprövning av yttrandet från kommittén för humanläkemedel, och i 
konsekvensens namn bör därför även en sökande som får ett yttrande från kommittén för 
avancerade terapier kunna överklaga.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 9, PUNKT 4A (ny)

4a. Vid en ansökan avseende en 
vävnadsteknisk produkt skall kommittén för 
humanläkemedel avge sitt yttrande inom 
den tidsfrist på 150 dagar som anges i 
artikel 14.9 i förordning (EG) nr 726/2004.
Kommissionen skall även anta lämpliga 
bestämmelser för granskning av ändringar 
i godkännanden för försäljning av 
vävnadstekniska produkter i enlighet med 
förfarandet i artikel 87.2 i förordning 
(EG) nr 726/2004, varvid den skall beakta 
de eventuella skillnader mellan sådana 
produkter och andra läkemedel som kan 
motivera förenklade eller påskyndade 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Till följd av den snabba utvecklingen för vävnadstekniska produkter och deras begränsade 
livslängd introducerar ändringsförslaget ett påskyndat förfarande för ansökningar om ett 
första godkännande för försäljning (150 dagar för översynen inom kommittén för 
humanläkemedel i stället för de 210 dagarna för vanliga läkemedel) och uppmanar till ett 
kommissionsdirektiv om ändringar, där vävnadstekniska produkters särskilda egenskaper 
skall beaktas.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 10, PUNKT 1A (ny)

1a. Ansökan om godkännande för 
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försäljning av ett kombinationsläkemedel 
för avancerad terapi skall innehålla 
uppgifter som styrker att de väsentliga 
kraven i artikel 6 är uppfyllda.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 6 i den föreslagna förordningen måste den medicintekniska produkt 
som ingår i ett läkemedel för avancerad terapi uppfylla de väsentliga kraven för sådana 
produkter. Uppgifter som styrker att dessa krav är uppfyllda bör ingå i ansökan om 
godkännande för försäljning.

Ändringsförslag från Peter Liese, John Bowis

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 10, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om den medicintekniska produkt eller 
aktiva medicintekniska produkt för 
implantation som ingår i ett 
kombinationsläkemedel för avancerad terapi
redan har utvärderats av ett anmält organ 
enligt direktiv 93/42/EEG eller direktiv 
90/385/EEG, skall myndigheten beakta 
resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.

2. Ansökan om godkännande för 
försäljning av ett kombinationsläkemedel 
för avancerad terapi får innehålla resultatet 
av den utvärdering som ett anmält organ
gjort i enlighet med direktiv 93/42/EEG 
eller direktiv 90/385/EEG av den 
medicintekniska produkt eller aktiva 
medicintekniska produkt för implantation 
som ingår. Myndigheten skall beakta
resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.

Om ansökan inte innehåller något sådant 
resultat skall myndigheten begära ett 
yttrande från ett anmält organ som utsetts i 
samverkan med sökanden om huruvida den 
ingående medicintekniska delen är förenlig 
med bilaga I till direktiv 93/42/EEG eller 
direktiv 90/385/EEG.

Or. en

Motivering

Den sakkunskap som myndigheten har om läkemedel och de anmälda organen om 
medicintekniska produkter bör tas till vara på lämpligt sätt, så att dubbelarbete och/eller 
överlappningar undviks. En klar definition av roller och skyldigheter kommer också att 
medföra att onödiga dröjsmål minskar.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 10, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om den medicintekniska produkt eller 
aktiva medicintekniska produkt för 
implantation som ingår i ett 
kombinationsläkemedel för avancerad terapi
redan har utvärderats av ett anmält organ 
enligt direktiv 93/42/EEG eller 
direktiv 90/385/EEG, skall myndigheten 
beakta resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.

2. Ansökan om godkännande för 
försäljning av ett kombinationsläkemedel 
för avancerad terapi skall i förekommande 
fall innehålla resultatet av den utvärdering 
som ett anmält organ gjort i enlighet med
direktiv 93/42/EEG eller 
direktiv 90/385/EEG av den 
medicintekniska produkt eller aktiva 
medicintekniska produkt för implantation 
som ingår. Myndigheten skall beakta 
resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att sökanden kan välja att få den medicintekniska delen av ett kombinerat 
läkemedel för avancerad terapi utvärderad och certifierad av ett anmält organ i enlighet med 
lagstiftningen om medicintekniska produkter. I så fall bör myndigheten beakta denna 
utvärdering i sin utvärdering av hela den kombinerade produkten.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 10, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om den medicintekniska produkt eller 
aktiva medicintekniska produkt för 
implantation som ingår i ett 
kombinationsläkemedel för avancerad terapi
redan har utvärderats av ett anmält organ 
enligt direktiv 93/42/EEG eller 
direktiv 90/385/EEG, skall myndigheten 
beakta resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.

2. Ansökan om godkännande för 
försäljning av ett kombinationsläkemedel 
för avancerad terapi får innehålla resultatet 
av den utvärdering som ett anmält organ, 
som utsetts i samverkan med sökanden,
gjort i enlighet med direktiv 93/42/EEG 
eller direktiv 90/385/EEG av den 
medicintekniska produkt eller aktiva 
medicintekniska produkt för implantation 
som ingår. Myndigheten skall beakta 
resultatet av denna utvärdering i sin 
utvärdering av läkemedlet.
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Or. en

Motivering

Det bör klargöras att sökanden kan välja att få den medicintekniska delen av ett kombinerat 
läkemedel för avancerad terapi utvärderad och certifierad av ett anmält organ i enlighet med 
lagstiftningen om medicintekniska produkter. I så fall bör myndigheten beakta denna 
utvärdering i sin utvärdering av hela den kombinerade produkten.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 14, PUNKT 2

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

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

Or. en

(f.d. ändringsförslag 74 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 15, RUBRIKEN

Riskhantering efter godkännande Riskhantering och uppföljning av effekt och 
biverkningar efter godkännande

Or. en
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Motivering

Ändringen följer av ändringsförslag 27 (artikel 15.1).

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

2. Genom undantag från artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 297/95 skall en 
nedsättning med 90 % för små och 
medelstora företag och ”innovativa 
företag” enligt kriterierna i EU:s ram för 
statligt stöd till forskning, utveckling och 
innovation, som antogs den 
22 november 2006, och 65 % för andra 
sökande gälla för den avgift myndigheten tar 
ut för rådgivning enligt punkt 1 och 
artikel 57.1 i förordning (EG) nr 726/2004, 
när denna avser läkemedel för avancerad 
terapi.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att uppmuntra och stödja utvecklingen av läkemedel för 
avancerad terapi inom företag vars särdrag måste erkännas. Undantaget skall riktas in på 
stöd till företag som inte uppfyller kriterierna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG 
för att klassas som små och medelstora företag men som har liknande behov av stöd, inte 
minst för att de överskrider den maximala årsomsättningen på grund av stora investeringar i 
forskning och utveckling. 

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 19A (ny)

Artikel 19a
Incitament till små och medelstora 

bioteknikföretag
1. Tillverkare av läkemedel för avancerad 
terapi med högst 500 anställda och en 
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omsättning på högst 100 miljoner euro eller 
en balansräkning på högst 
70 miljoner euro skall ha rätt till alla 
incitament som beviljas små och 
medelstora företag med stöd av 
kommissionens
rekommendation 2003/361/EG.
2. Detta skall även gälla företag i vilka 
andra företag har intressen på upp till 50 % 
och som investerar över 15 % av sin årliga 
omsättning i forskning och utveckling.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 83 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 19B (ny)

Artikel 19b
Sänkt avgift för godkännande för 

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

Or. en

(f.d. ändringsförslag 84 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 19A (ny)

Artikel 19a
Tekniskt stöd

Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av 
denna förordning tillhandahålla särskilt 
tekniskt stöd till sökande och innehavare av 
godkännanden för försäljning. Detta stöd 
skall tillgängliggöras via behöriga 
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nationella myndigheter och vara särskilt 
inriktat på följande:
– Stöd till företag som inte uppfyller 
kriterierna för små och medelstora företag 
enligt kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG men som 
har liknande behov av stöd, exempelvis om 
de inte betraktas som små och medelstora 
företag eftersom de inte uppfyller kriteriet 
för självständighet eller överskrider den 
maximala årsomsättningen till följd av 
stora investeringar i forskning och 
utveckling.
– Stöd till enskilda sjukhus eller andra 
mindre inrättningar, såsom 
universitetsinstitutioner, som inte uppfyller 
villkoren i artikel 3.7 i direktiv 2001/83/EG. 
Stödet skall ges under förutsättning att 
läkemedlen för avancerad terapi bereds och 
används under en specialistläkares 
tekniska ansvar och i enlighet med ett 
recept utfärdat för en enskild patient.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 82 i AM 620607)

Motivering

Undantagen från direktivets tillämpningsområde bör vara så få som möjligt för att alla 
patienter i Europa snabbt skall kunna dra nytta av nya läkemedel. Dock skall särskilt stöd ges 
till grupper bland vilka det kan finnas potentiella sökande, med tanke på särdragen inom 
denna mycket innovativa sektor. Detta kan bäst göras på nationell nivå.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED CA (nytt)

(ca) fyra ledamöter som utses av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
inbjudan att anmäla intresse och som har 
sakkunskap om medicintekniska produkter 
som innehåller, består av eller används 
tillsammans med vävnadstekniska 
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produkter.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 88 i AM 620607, ändrat)

Motivering

Kommittén för avancerade terapier bör vara ett expertorgan som kan stå till tjänst med den 
vetenskapliga sakkunskap som skall tjäna som underlag för det slutliga beslutsfattandet i 
kommittén för humanläkemedel, och därför bör dess ansvar utökas. En viktig förutsättning för 
lämplig sakkunskap inom kommittén är att det bland dess ledamöter också finns experter med 
erfarenheter av utvärderingen av medicintekniska produkter, eftersom många av de produkter 
som skall utvärderas har ett flertal egenskaper gemensamma med medicintekniska produkter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED CA (nytt)

(ca) en medlem av myndighetens 
arbetsgrupp för säkerhetsövervakning.

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 89 i AM 620607)

Motivering

Av omtanke om att kommittén för avancerade terapier skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
att undersöka biverkningar, något som är nödvändigt till följd av karaktären hos läkemedel 
för avancerad terapi, är det på sin plats att en medlem av arbetsgruppen för 
säkerhetsövervakning inom Europeiska läkemedelsmyndigheten är medlem av nämnda 
kommitté.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 21, PUNKT 2

2. Samtliga ledamöter i kommittén för 
avancerade terapier skall väljas på grundval 
av deras vetenskapliga kvalifikationer eller 
erfarenheter när det gäller läkemedel för 
avancerad terapi. Med avseende på punkt 1 b 

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

avseende på punkt 1 b skall 
medlemsstaterna, under samordning av 
myndighetens verkställande direktör, 
samverka så att den slutliga 
sammansättningen av kommittén för 
avancerade terapier på ett lämpligt och väl 
avvägt sätt täcker de vetenskapliga områden 
som är relevanta för avancerade terapier, 
inklusive medicintekniska produkter, 
vävnadsteknik, genterapi, cellterapi, 
bioteknik, säkerhetsövervakning, 
riskhantering och etik.

Minst två ledamöter och två suppleanter i 
kommittén för avancerade terapier skall ha 
sakkunskap om medicintekniska produkter.

Or. en

Motivering

De i punkt 1 introducerade suppleanterna i kommittén för avancerade terapier skall uppfylla 
samma krav på vetenskapliga kvalifikationer eller erfarenheter som ledamöterna när det 
gäller läkemedel för avancerad terapi. En viktig förutsättning för lämplig sakkunskap inom 
kommittén är att det bland dess ledamöter också finns experter med erfarenheter av 
utvärderingen av medicintekniska produkter, eftersom många av de produkter som skall 
utvärderas har ett flertal egenskaper gemensamma med medicintekniska produkter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 21, PUNKT 5

5. Ledamöternas namn och vetenskapliga 
kvalifikationer skall offentliggöras av 
myndigheten.

5. Ledamöternas namn och vetenskapliga 
kvalifikationer skall utan dröjsmål
offentliggöras på myndighetens webbplats.

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 92 i AM 620607)

Motivering

Det förefaller oumbärligt att dessa uppgifter om ledamöterna i kommittén offentliggörs och 
förs ut till kännedom genom att läggas ut på myndighetens webbplats.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 22

1. Ledamöterna i kommittén för avancerade 
terapier och experter skall åta sig att agera 
självständigt och i allmänhetens intresse. 
De får inte ha ekonomiska eller andra 
intressen i läkemedelsindustrin, industrin 
för medicintekniska produkter eller 
bioteknikindustrin som är av sådant slag att 
deras opartiskhet kan ifrågasättas.

1. Förutom de krav som fastställs i 
artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004 
får ledamöter och suppleanter i kommittén 
för avancerade terapier inte ha några
ekonomiska eller andra intressen i 
bioteknikindustrin eller industrin för 
medicintekniska produkter som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas.
Uppgifter om indirekta intressen som skulle 
kunna hänföras till dessa industrigrenar
skall införas i ett register enligt artikel 63.2 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

2. Uppgifter om indirekta intressen som 
skulle kunna hänföras till 
läkemedelsindustrin, industrin för 
medicintekniska produkter eller 
bioteknikindustrin skall införas i ett register 
enligt artikel 63.2 i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att samma öppenhetskrav gäller för den nya kommittén för avancerade 
terapier som för de befintliga kommittéerna inom EMEA (i enlighet med artikel 63 i 
förordning (EG) nr 726/2004). Det bör också klargöras att intressen i bioteknikindustrin eller 
industrin för medicintekniska produkter är förbjudna.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 23, LED A

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

(a) utarbeta ett preliminärt yttrande om 
kvaliteten, säkerheten och effekten hos ett 
läkemedel för avancerad terapi och därefter 
översända yttrandet till kommittén för 
humanläkemedel,
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Or. en

Motivering

Kommittén för avancerade terapier bör vara ett expertorgan som kan stå till tjänst med den 
vetenskapliga sakkunskap som skall tjäna som underlag för det slutliga beslutsfattandet i 
kommittén för humanläkemedel, och därför bör dess ansvar utökas. En viktig förutsättning för 
lämplig sakkunskap inom kommittén är att det bland dess ledamöter också finns experter med 
erfarenheter av utvärderingen av medicintekniska produkter, eftersom många av de produkter 
som skall utvärderas har ett flertal egenskaper gemensamma med medicintekniska produkter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 24, STYCKE 1A (nytt)

Alla förslag till ändring från kommissionen 
skall hänskjutas till kommittén för 
avancerade terapier för yttrande. Alla 
yttranden skall offentliggöras utan 
dröjsmål. 

Or. fr

(f.d. ändringsförslag 96 i AM 620607)

Motivering

När rättsakter anpassas i takt med vad vetenskapens utveckling kräver, utan att de då 
systematiskt hänskjuts till parlamentet, får man inte glömma bort patienternas intressen. 
Ändringar av de regler som fastställts för kliniska prövningar och för tillverkningen av 
läkemedel för avancerad terapi, av det slag som det talas om i detta förslag till förordning, 
kan inte komma på fråga annat än om det råder största insyn i dem. Därför är det skäl att i 
förordningen ta med mycket klara skyldigheter för kommissionen att redovisa för orsakerna 
till anpassningarna och för beslutsprocessen samt att låta kommittén för avancerade terapier 
medverka systematiskt.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 25, STYCKE 1A (nytt)

I denna rapport skall kommissionen 
bedöma hur den tekniska utvecklingen 
påverkar tillämpningen av förordningen. 
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Vid behov skall den även lägga fram ett 
lagstiftningsförslag till översyn av 
förordningens räckvidd och inbegripande 
av sådana nya terapier som uppfyller 
definitionen av ett läkemedel men som inte 
inbegriper vare sig genterapi, cellterapi 
eller vävnadsteknik.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 98 i AM 620607, ändrat)

Motivering

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

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 25, STYCKE 1A (nytt)

I denna rapport skall kommissionen 
bedöma hur den tekniska utvecklingen 
påverkar tillämpningen av förordningen. 
Vid behov skall den även lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om inbegripande av 
sådana nya terapier som inte inbegriper 
vare sig genterapi, cellterapi eller 
vävnadsteknik.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 98 i AM 620607, ändrat)

Motivering

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

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 27, LED 2

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

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

”1a. Läkemedel för avancerad terapi enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/... (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], förutom 
sådana som
– modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller,
– härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer.
Detta skall inte förhindra att somatiska 
djurceller eller djurvävnader kan 
transplanteras till människokroppen för 
terapeutiska ändamål, såvida detta sker 
utan ingrepp i könscellerna (exempelvis 
xenotransplantation).

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna få något gemenskapsgodkännande. 
Vidare framhålls i direktiv 98/44/EG att framställning av chimärer från könsceller inte är 
patenterbar. Därför bör det inte vara möjligt att utfärda något gemenskapsgodkännande för 
produkter som innehåller eller härletts ur sådana vävnader eller celler. Genom att de tas bort 
ur bilagan till förordning 726/2004 har de ingen möjlighet att få ett europeiskt godkännande 
för försäljning. Endast ett nationellt godkännande för försäljning får utfärdas.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 27, LED 2

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

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

definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/... (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], förutom 
sådana som
– modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller,
– härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer.
Detta skall inte förhindra att somatiska 
djurceller eller djurvävnader kan 
transplanteras till människokroppen för 
terapeutiska ändamål, såvida detta sker 
utan ingrepp i könscellerna (exempelvis 
xenotransplantation).

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna få något gemenskapsgodkännande. 
Vidare framhålls i direktiv 98/44/EG att framställning av chimärer från könsceller inte är 
patenterbar. Därför bör det inte vara möjligt att utfärda något gemenskapsgodkännande för 
produkter som innehåller eller härletts ur sådana vävnader eller celler. Genom att de tas bort 
ur bilagan till förordning 726/2004 har de ingen möjlighet att få ett europeiskt godkännande 
för försäljning. Endast ett nationellt godkännande för försäljning får utfärdas.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 27, LED 2

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

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

1a. Läkemedel för avancerad terapi enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/... (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)], med 
undantag för läkemedel för avancerad 
terapi för autolog eller avsedd användning
som tillverkas och distribueras uteslutande 
i en enda medlemsstat och för vilka 
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medlemsstaten avsett att alternativet med 
nationellt godkännande för försäljning i 
enlighet med kriterierna i denna
förordning skall kunna gälla för 
försäljning under fem år efter att sådant 
nationellt godkännande beviljats. Därefter 
skall ansökningar om förnyat godkännande 
med hjälp av det centraliserade förfarandet
krävas, vilket innebär att det nationella 
godkännandet, efter det att det förnyats, 
blir ett centraliserat godkännande. 

Or. en

(f.d. ändringsförslag 102 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 28, LED 1

Artikel 3, punkt 7 (direktiv 2001/83/EG)

”7. läkemedel för avancerad terapi, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/ (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], som helt 
bereds och används på ett sjukhus enligt 
recept utfärdat för en enskild patient.

”7. läkemedel för avancerad terapi, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/ (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], som helt 
bereds och används i sjukhusmiljö och utan 
vinstsyfte enligt recept utfärdat för en 
enskild patient.

Med sjukhusmiljö avses ett nationellt 
nätverk av sjukhus och associerade centra 
inom ramen för det nationella hälso- och 
sjukvårdssystemet.

Or. en
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Motivering

Vi föreslår att läkemedel för avancerad terapi som tillverkas och används på ett sjukhus inte 
skall omfattas av förordningen. Härigenom skulle man exempelvis kunna upprätta nationella 
expertnätverk för behandling med cell- och vävnadsteknik inom ramen för de nationella 
hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 28, LED 1

Artikel 3, punkt 7 (direktiv 2001/83/EG)

”7. läkemedel för avancerad terapi, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/ (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], som helt 
bereds och används på ett sjukhus enligt 
recept utfärdat för en enskild patient.

”7. läkemedel för avancerad terapi, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […/ (förordningen om 
läkemedel för avancerad terapi)*], som helt 
bereds och används på ett sjukhus eller inom 
ett nätverk av allmänna sjukhus enligt 
recept utfärdat för en enskild patient eller 
för klinisk forskning utan vinstsyfte.

Or. en

(f.d. ändringsförslag 107 i AM 620607)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 28, LED 2

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

”5. Detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar skall inte påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
förbjuder eller begränsar användning av 
specifika typer av mänskliga celler eller 
djurceller, eller försäljning, 
tillhandahållande eller användning av 
läkemedel som innehåller, består av eller 
härrör från sådana celler. Medlemsstaterna 
skall till kommissionen överlämna uppgifter 
om relevant nationell lagstiftning.”

”5. Detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar skall inte påverka 
tillämpningen av icke-diskriminerande
nationell lagstiftning som, av skäl som inte 
tas upp i den ovannämnda 
gemenskapslagstiftningen, förbjuder eller 
begränsar användning av specifika typer av 
mänskliga celler eller djurceller, eller 
försäljning, tillhandahållande eller 
användning av läkemedel som innehåller, 
består av eller härrör från sådana celler. 
Medlemsstaterna skall till kommissionen 
överlämna uppgifter om relevant nationell 
lagstiftning. Kommissionen skall göra 
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denna information offentligt tillgänglig i ett 
register.”

Or. en

(f.d. ändringsförslag 109 i AM 620607, ändrat)

Motivering

Kommissionens förslag är mycket problematiskt vad gäller förenligheten med den rättsliga 
grunden (artikel 95 i EG-fördraget). Anledningen är att den nuvarande ordalydelsen i 
artikel 28.5 skapar alltför stort utrymme att begränsa den fria rörligheten för vissa läkemedel 
för avancerad terapi. Rättsakter som grundar sig på artikel 95 är avsedda att förbättra 
förutsättningarna för inrättandet av en fungerande inre marknad. Kommissionens förslag 
varken omfattar eller harmoniserar sådana aspekter som rör allmän moral och allmän 
ordning i samband med avancerade terapier, och bör definitivt inte göra det heller. Den 
nuvarande ordalydelsen medger emellertid restriktioner som inte bara är relaterade till de 
sidoaspekterna och bör därför ändras i linje med förslagen från parlamentets rättstjänst.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 28, LED 2

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

”5. Detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar skall inte påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
förbjuder eller begränsar användning av 
specifika typer av mänskliga celler eller 
djurceller, eller försäljning, 
tillhandahållande eller användning av 
läkemedel som innehåller, består av eller 
härrör från sådana celler. Medlemsstaterna 
skall till kommissionen överlämna uppgifter 
om relevant nationell lagstiftning.”

”5. Detta direktiv och samtliga häri angivna 
förordningar skall inte påverka 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
förbjuder eller begränsar användning av 
specifika typer av mänskliga celler eller 
djurceller, eller försäljning, 
tillhandahållande eller användning av 
läkemedel som innehåller, består av eller 
härrör från sådana celler, förutom av skäl 
som uttryckligen omfattas av den 
ovannämnda gemenskapslagstiftningen. 
Medlemsstaterna skall till kommissionen 
överlämna uppgifter om relevant nationell 
lagstiftning.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med förslagen från parlamentets rättstjänst med 
anledning av de problem som kommissionens förslag medför. Samtidigt står ett sådant synsätt 
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i samklang med det synsätt som utskottet för rättsliga frågor ger uttryck för i artikel 1a (ny). 

Ändringsförslag från Alojz Peterle

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 28, LED 3A (nytt)

Artikel 39 (direktiv 2001/83/EG)

(3a) Artikel 39 skall ersättas med följande:
”De bestämmelser som avses i 
artiklarna 27–34 skall inte tillämpas på de 
homeopatiska läkemedel som avses i 
artikel 16.2 eller på produkter som
– modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller,
– härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer.”

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna få något gemenskapsgodkännande. 
Endast medlemsstaterna får besluta om att bevilja ett nationellt godkännande för försäljning. 
Därför bör de inte vara bundna av det ömsesidiga erkännande av nationella godkännanden 
mellan medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG. Samma sak gäller produkter som 
innehåller eller har härletts ur human-animaliska hybrider eller chimärer, eftersom det i 
direktiv 98/44/EG framhålls att framställning av chimärer från könsceller inte är patenterbar.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 28, LED 3A (nytt)

Artikel 39 (direktiv 2001/83/EG)

(3a) Artikel 39 skall ersättas med följande:
”De bestämmelser som avses i 
artiklarna 27–34 skall inte tillämpas på de 
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homeopatiska läkemedel som avses i 
artikel 16.2 eller på produkter som
– modifierar den genetiska identiteten hos 
mänskliga könsceller,
– härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer eller som innehåller 
vävnader eller celler som kommer från eller 
härletts ur human-animaliska hybrider 
eller chimärer.”

Or. en

Motivering

Produkter som modifierar den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och som varken 
är föremål för egentliga kliniska prövningar enligt direktiv 2001/20/EG eller är rättsligt 
patenterbara enligt direktiv 98/44/EG bör inte kunna få något gemenskapsgodkännande. 
Endast medlemsstaterna får besluta om att bevilja ett nationellt godkännande för försäljning. 
Därför bör de inte vara bundna av det ömsesidiga erkännande av nationella godkännanden 
mellan medlemsstaterna som avses i direktiv 2001/83/EG. Samma sak gäller produkter som 
innehåller eller har härletts ur human-animaliska hybrider eller chimärer, eftersom det i 
direktiv 98/44/EG framhålls att framställning av chimärer från könsceller inte är patenterbar.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 28A (ny)

Artikel 28a
Tillverkning för kliniska prövningar

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG ange vilka särskilda 
krav för prövningsläkemedel som skall 
gälla för tillverkningen av läkemedel för 
avancerad terapi för kliniska prövningar 
som skall utföras på det sjukhus där 
läkemedlen tillverkats.

Or. en
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(f.d. ändringsförslag 111 i AM 620607, ändrat)

Motivering

Förordningen innehåller inga särskilda föreskrifter om tillverkning av läkemedel för 
avancerad terapi för kliniska prövningar.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 29, PUNKT 1

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

1. Läkemedel för avancerad terapi som inte 
är vävnadstekniska läkemedel och som 
lagligen finns på gemenskapsmarknaden i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning när denna 
förordning träder i kraft skall uppfylla 
kraven i förordningen senast fem år efter det 
att den har trätt i kraft. 
1a. Vävnadstekniska produkter som 
lagligen finns på gemenskapsmarknaden i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning när denna 
förordning träder i kraft får stanna kvar på 
marknaden så länge som förfarandet i 
denna punkt pågår.
(i) Senast fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall de 
personer som ansvarar för att släppa ut 
sådana produkter på marknaden lämna in 
giltiga ansökningar om godkännande för 
försäljning i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004.
(ii) Varje produkt som enligt beslut nekas 
godkännande för försäljning enligt 
förordning (EG) nr 726/2004 skall 
omedelbart dras tillbaka från marknaden.

Or. en

Motivering

Övergångsperioden i förslaget är orealistisk, i synnerhet för vävnadstekniska produkter, och 
kan leda till allvarliga störningar i tillgången på produkter som patienter och 
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yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är beroende av.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 29, PUNKT 1

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

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

Or. en

(f.d. ändringsförslag 112 i AM 620607)

Motivering

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

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 29, PUNKT 1A (ny)

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

Or. en
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Motivering

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


