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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til avanceret 
terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004
(KOM(2005)0567 – C6–0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0567)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0401/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–
0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 5

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

(5) Denne forordning er en lex specialis, 
hvormed der indføres supplerende 
bestemmelser til bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF. Forordningens 
anvendelsesområde bør være regulering af
lægemidler til avanceret terapi, som skal 
markedsføres i medlemsstaterne og enten er 
fremstillet industrielt eller under anvendelse 
af en industriel proces, i overensstemmelse 
med det generelle anvendelsesområde for 
Fællesskabets lægemiddellovgivning, der er

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forordning. fastlagt i afsnit II i direktiv 2001/83/EF. 
Lægemidler til avanceret terapi, som fuldt 
ud fremstilles på et hospital på 
engangsbasis efter en specifik, ikke-
standardiseret og ikke-patenteret 
fremgangsmåde og anvendes på et hospital 
til en enkelt patient efter specifik lægelig 
anvisning, bør derfor ikke være omfattet af 
denne forordning.

(Anden del = æf. 2 fra PR\617323, ændret begrundelse)

Begrundelse

Det bør gøres klart, at denne forordning er en lex specialis i forhold til direktiv 2001/83/EF, 
da den indfører supplerende krav, som er specifikke for lægemidler til avanceret terapi. 
Forordningens anvendelsesområde er det generelle anvendelsesområde for 
lægemiddellovgivningen, der er fastlagt i direktiv 2001/83/EF. 

Når hospitaler eller andre institutioner rutinemæssigt og efter en etableret fremgangsmåde 
fremstiller produkter til behandling af patienter, bør de være forpligtet til at overholde 
forordningens bestemmelser. Når hospitaler fremstiller lægemidler til avanceret terapi i 
forskningsøjemed eller som en undtagelsesvis engangsforeteelse, bør de derimod ikke være 
forpligtet til at følge den centraliserede godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 9

(9) Vurderingen af lægemidler til avanceret 
terapi kræver ofte særlig sagkundskab, som 
er mere omfattende end det traditionelle 
lægemiddelområde og omfatter områder på 
grænsen til andre sektorer, f.eks. 
bioteknologi og medicinsk udstyr. Der bør 
derfor hos agenturet oprettes et udvalg for 
avancerede terapier, som agenturets 
Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler 
bør høre vedrørende vurdering af data om 
lægemidler til avanceret terapi, før det 
afgiver sin endelige videnskabelige 
udtalelse. Desuden kan Udvalget for 
Avancerede Terapier høres i forbindelse 
med vurdering af andre lægemidler, der 
kræver særlig sagkundskab inden for 
udvalgets kompetenceområde.

(9) Vurderingen af lægemidler til avanceret 
terapi kræver ofte særlig sagkundskab, som 
er mere omfattende end det traditionelle 
lægemiddelområde og omfatter områder på 
grænsen til andre sektorer, f.eks. 
bioteknologi og medicinsk udstyr. Der bør 
derfor hos agenturet oprettes et udvalg for 
avancerede terapier, som skal være 
ansvarligt for udarbejdelse af et udkast til 
udtalelse om kvaliteten, sikkerheden og 
virkningen af hvert enkelt lægemiddel til 
avanceret terapi med henblik på endelig 
godkendelse fra agenturets Udvalg for 
Humanmedicinske Lægemidler. Desuden 
bør Udvalget for Avancerede Terapier 
høres i forbindelse med vurdering af andre
lægemidler, der kræver særlig sagkundskab 
inden for udvalgets kompetenceområde.
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(Æf. 7 fra PR\617323)

Begrundelse

På grund af den overordentlig specifikke og unikke karakter af lægemidler til avanceret terapi 
nedsættes der et nyt udvalg for avancerede terapier under Lægemiddelagenturet, sammensat 
af eksperter med særlige kvalifikationer eller erfaringer inden for dette stærkt innovative felt, 
som er inde i en rivende udvikling. Det nye organ bør derfor have til opgave at udarbejde et 
udkast til udtalelse om produkternes kvalitet, sikkerhed og virkning med henblik på endelig 
godkendelse fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP). Udvalget bør desuden 
høres om vurderingen af andre lægemidler inden for dets kompetencefelt.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) Udvalget for Avancerede Terapier 
bør rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler om, 
hvorvidt et produkt er omfattet af 
definitionen af et lægemiddel til avanceret 
terapi.

(Æf. 8 fra PR\617323)

Begrundelse

På grund af sin særlige ekspertise inden for lægemidler til avanceret terapi bør Udvalget for 
Avancerede Terapier bistå CHMP i arbejdet med at vurdere, om produkter skal klassificeres 
som lægemidler til avanceret terapi eller ej.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 10

(10) I Udvalget for Avancerede Terapier 
bør den bedste tilgængelige 
fællesskabssagkundskab om lægemidler til 
avanceret terapi være samlet. 
Sammensætningen af Udvalget for 
Avancerede Terapier bør i tilstrækkelig 
grad afspejle de videnskabelige områder, 
der er relevante for avancerede terapier, 
herunder genterapi, celleterapi, 
vævsmanipulering, medicinsk udstyr, 
lægemiddelovervågning og etik. 
Patientforeninger og kirurger med 

(10) I Udvalget for Avancerede Terapier 
bør den bedste tilgængelige 
fællesskabssagkundskab om lægemidler til 
avanceret terapi være samlet. 
Sammensætningen af Udvalget for 
Avancerede Terapier bør i tilstrækkelig 
grad afspejle de videnskabelige områder, 
der er relevante for avancerede terapier, 
herunder genterapi, celleterapi, 
vævsmanipulering, medicinsk udstyr, 
lægemiddelovervågning og etik. 
Patientforeninger og læger med 
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videnskabelig erfaring med lægemidler til 
avanceret terapi bør også være 
repræsenteret.

videnskabelig erfaring med lægemidler til 
avanceret terapi bør også være 
repræsenteret.

(Æf. 9 fra PR\617323, xx)

Begrundelse

Med henblik på at dække alle de øvrige medicinske felter, som den avancerede terapi kan 
vedrøre, bør en mere generel medicinsk ekspertise være repræsenteret i Udvalget for 
Avancerede Terapier.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 15

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

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

(Æf. 59 fra AM\620607)

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at kliniske forsøg udføres så sikkert som muligt.
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Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 16

(16) Fremstilling af lægemidler til 
avanceret terapi bør ske i 
overensstemmelse med principperne for 
god fremstillingspraksis som fastsat i
Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. 
oktober 2003 om principper og 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for humanmedicinske lægemidler og 
testpræparater til human brug. Der bør 
desuden fastlægges specifikke 
retningslinjer for lægemidler til avanceret 
terapi, så den særlige karakter af deres 
fremstillingsproces afspejles på behørig 
vis.

(16) Fremstilling af lægemidler til 
avanceret terapi bør ske i 
overensstemmelse med principperne for 
god fremstillingspraksis som fastsat i 
Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. 
oktober 2003 om principper og 
retningslinjer for god fremstillingspraksis 
for humanmedicinske lægemidler og 
testpræparater til human brug, om 
nødvendigt tilpasset disse lægemidlers 
specifikke karakter. Der bør desuden 
fastlægges specifikke retningslinjer for 
lægemidler til avanceret terapi, så den 
særlige karakter af deres 
fremstillingsproces afspejles på behørig 
vis.

(Æf. 11 fra PR\617323)

Begrundelse

Lægemidler til avanceret terapi har særlige kendetegn, der adskiller dem væsentligt fra 
traditionelle lægemidler. Dette indebærer bl.a. vigtige forskelle i fremstillingsprocessen 
(f.eks. stilles der i artikel 11, stk. 4, i direktivet om god fremstillingspraksis krav om 
opbevaring af referenceprøver af hvert enkelt parti af et færdigprodukt i mindst et år efter den 
fastsatte udløbsdato. Det er imidlertid vanskeligt at fastsætte udløbsdatoer for visse typer 
lægemidler til avanceret terapi).

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 17

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

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

(Æf. 12 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 18

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

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

(Æf. 13 fra PR\617323, ændret)

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 19 A (ny)

(19a) Gennemførelsen af denne 
forordning kræver, at enten agenturet 
eller Kommissionen udarbejder
retningslinjer herfor. I begge tilfælde bør 
der foretages åbne høringer af alle 
berørte parter, navnlig industrien, med det 
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formål at samle den begrænsede 
ekspertviden på dette område under ét og 
sikre forholdsmæssighed.

Begrundelse

I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer for gennemførelsen af denne forordning bør 
der foretages åbne høringer af alle berørte parter, navnlig industrien, med det formål at 
samle den begrænsede ekspertviden på dette område under ét og sikre forholdsmæssighed.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 27

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

De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Den i artikel 
5a i denne afgørelse fastlagte 
forskriftsprocedure med kontrol bør finde 
anvendelse på vedtagelsen af ændringer
til bilag II-IV til denne forordning og til 
bilag I til direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B, INDLEDNING

(b) Ved "lægemiddel fremstillet ud fra 
manipuleret væv" forstås et produkt, som:

(b) Ved "lægemiddel fremstillet ud fra 
manipuleret væv" forstås et lægemiddel, 
som:

Begrundelse

Ved at erstatte ordet "produkt" med "lægemiddel" gøres det klart, at produkter, der ikke 
opfylder betingelserne for at blive defineret som lægemidler, ikke er omfattet af denne 
forordning.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B, AFSNIT 2 A (nyt)

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

(Æf. 62 fra AM\620607)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D, LED 2

- dets celle- eller vævsdel skal kunne have 
en virkning på det menneskelige legeme, 
som ikke kan anses for at være sekundær i 
forhold til det nævnte udstyrs virkning.

- dets celle- eller vævsdel skal kunne have 
en virkning på det menneskelige legeme, 
som kan anses for at være primær i forhold 
til det nævnte udstyrs virkning.

(Æf. 17 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse

Et kombineret lægemiddel bør altid defineres som et lægemiddel til avanceret terapi, når det 
indeholder væv eller celler, hvis virkning på det menneskelige legeme kan anses for at være 
primær i forhold til virkningen af lægemidlets udstyrsdel.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 2, STK. 1, AFSNIT 1 A (nyt)

Hvis et produkt indeholder levedygtige 
celler eller væv, betragtes disse cellers 
eller vævs farmakologiske, 
immunologiske eller metaboliske virkning 
som produktets primære virkningsmåde.
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Begrundelse

Denne nye bestemmelse gør bestemmelsen vedrørende produkter, der indeholder levedygtige 
celler eller væv, klarere, og holder samtidig principielt fast ved kriteriet "primær 
virkningsmåde" i forbindelse med klassificering af grænsetilfælde. Af hensyn til patientens 
sikkerhed og høje standarder for evalueringen af et kombineret produkt bør det vigtigste 
kriterium være levedygtigheden af celle- eller vævsdelen af et sådant produkt.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 4, STK. 2 OG 3

2. Kommissionen ændrer direktiv 
2005/28/EF efter proceduren i artikel 26, 
stk. 2, for at tage hensyn til de særlige 
kendetegn ved lægemidler til avanceret 
terapi.

2. Kommissionen ændrer direktiv 
2005/28/EF efter høring af agenturet og 
efter proceduren i artikel 26, stk. 2, for at 
tage hensyn til de særlige kendetegn ved 
lægemidler til avanceret terapi.

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

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

Begrundelse

Det bør af forordningen meget klart fremgå, at Kommissionen, via Udvalget for Avancerede 
Terapier, altid skal inddrage Lægemiddelagenturet, når det er nødvendigt at ændre kravene 
vedrørende god klinisk praksis, eller når der skal udarbejdes retningslinjer vedrørende 
lægemidler til avanceret terapi.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 5, AFSNIT -1 (nyt)

Kommissionen ændrer direktiv 
2003/94/EF efter proceduren i artikel 26, 
stk. 2, for at tage hensyn til de særlige 
kendetegn ved lægemidler til avanceret 
terapi, navnlig lægemidler fremstillet ud 
fra manipuleret væv.

(Æf. 23 fra PR\617323)

Begrundelse

Lægemidler til avanceret terapi har særlige kendetegn, der adskiller dem væsentligt fra 
traditionelle lægemidler. Dette indebærer bl.a. vigtige forskelle i fremstillingsprocessen 
(f.eks. stilles der i artikel 11, stk. 4, i direktivet om god fremstillingspraksis krav om 
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opbevaring af referenceprøver af hvert enkelt parti af et færdigprodukt i mindst et år efter den 
fastsatte udløbsdato. Det er imidlertid vanskeligt at fastsætte udløbsdatoer for visse typer 
lægemidler til avanceret terapi).

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 5

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

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

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen bør ordlyden bringes i overensstemmelse med ordlyden i den 
tilsvarende bestemmelse i artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 7

Særlige krav i forbindelse med lægemidler
fremstillet ud fra manipuleret væv

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

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

Ud over de krav, der er fastlagt i artikel 6, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
ansøgninger om markedsføringstilladelse 
for et lægemiddel til avanceret terapi, 
hvori der indgår medicinsk udstyr, 
biomaterialer, matrice-støttematerialer 
("scaffolds") eller matricer, indeholde en 
beskrivelse af lægemidlets fysiske 
kendetegn og egenskaber og en beskrivelse 
af metoden til fremstilling af lægemidlet, 
jf. bilag I til direktiv 2001/83/EF.

Begrundelse
Anvendelsesområdet for denne artikel bør præciseres nærmere og ændres til at omfatte alle 
de produkter, for hvilke disse specifikke krav bør gælde. En begrænsning af kravene til kun at 
gælde lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv ville udelukke de lægemidler til 
avanceret terapi, der også besidder særlige fysiske kendetegn, som muligvis kan påvirke 
produktets egenskaber. Imidlertid ville en udvidelse af disse krav til at gælde alle produkter til 
avanceret terapi give virksomhederne unødigt arbejde, da ikke alle lægemidler til avanceret 
terapi besidder særlige fysiske kendetegn, som kunne påvirke deres egenskaber.
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Ændringsforslag 19
ARTIKEL 8

Kommissionen ændrer efter proceduren i 
artikel 26, stk. 2, bilag I til direktiv 
2001/83/EF for at fastlægge tekniske krav, 
der er specifikke for lægemidler fremstillet 
ud fra manipuleret væv, særlig de i artikel 
7 omhandlede krav, med henblik på at tage 
hensyn til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Kommissionen ændrer efter høring af 
agenturet og efter proceduren i artikel 26, 
stk. 2a, bilag I til direktiv 2001/83/EF for 
at fastlægge tekniske krav, der er 
specifikke for lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, særlig de i artikel 7 
omhandlede krav, med henblik på at tage 
hensyn til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

Begrundelse

Det bør af forordningen meget klart fremgå, at Kommissionen, via Udvalget for Avancerede 
Terapier, altid skal inddrage Lægemiddelagenturet, når det er nødvendigt at ændre de 
tekniske krav, der er fastlagt i bilag I til direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 9, STK. 2

2. Den rapportør eller medrapportør, som 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler har udpeget i medfør af artikel 
62 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
være medlem af Udvalget for Avancerede 
Terapier. Dette medlem fungerer også som 
rapportør eller medrapportør for Udvalget 
for Avancerede Terapier.

2. Den rapportør eller medrapportør, som 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler har udpeget i medfør af artikel 
62 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 
være medlem af Udvalget for Avancerede 
Terapier, skal være foreslået af Udvalget 
for Avancerede Terapier og skal have 
særlig ekspertise inden for lægemidlet. 
Dette medlem fungerer også som rapportør 
eller medrapportør for Udvalget for 
Avancerede Terapier.

(Æf. 24 fra PR\617323)

Begrundelse

Med henblik på at sikre den højeste ekspertise bør den rapportør eller medrapportør, som 
CHMP udpeger, være foreslået af Udvalget for Avancerede Terapier og have en særlig 
ekspertviden om det relevante lægemiddel.
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Ændringsforslag 21
ARTIKEL 9, STK. 2 A (nyt)

2a. Udvalget for Avancerede Terapier 
bestræber sig ved udarbejdelsen af sit 
udkast til udtalelse med henblik på 
endelig godkendelse fra Udvalget om 
Humanmedicinske Lægemidler på at 
opnå en videnskabelig konsensus. Er dette 
ikke muligt, udtaler Udvalget for 
Avancerede Terapier sig med et flertal af 
sine medlemmer. Udkastet til udtalelse 
skal omtale de divergerende holdninger 
og begrundelserne herfor.

(Æf. 38 fra PR\617323)

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden i udarbejdelsen af et udkast til udtalelse bør der fastlægges 
en klar beslutningsprocedure i Udvalget for Avancerede Terapier. Vi foreslår følgelig, at 
medlemmerne bør bestræbe sig på at sikre en videnskabelig konsensus.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 9, STK. 2 B (nyt)

2b. Rapportøren eller medrapportøren har 
ret til at stille spørgsmål direkte til 
ansøgeren. Ansøgeren kan også anmode 
om at blive udspurgt. Rapportøren eller 
medrapportøren underretter straks skriftligt 
de relevante udvalg om de nærmere 
omstændigheder ved deres kontakt med 
ansøgeren.

(Æf. 69 fra AM\620607 - stk. 2b i stedet for 2a)

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre proceduren mere gennemsigtig.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 9, STK. 3

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

for Avancerede Terapier har afgivet i 
medfør af stk. 1, sendes til formanden for 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler så betids, at fristen i artikel 6, 
stk. 3, eller artikel 9, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 726/2004 kan overholdes.

(Æf. 25 fra PR\617323)

Begrundelse

På grund af den meget specifikke og unikke karakter af lægemidler til avanceret terapi 
nedsættes der et nyt udvalg for avancerede terapier under Lægemiddelagenturet, sammensat 
af eksperter med særlige kvalifikationer eller erfaring inden for dette stærkt innovative felt, 
som er i rivende udvikling. Det nye organ bør derfor have til opgave at udarbejde et udkast til 
udtalelse om produkternes kvalitet, sikkerhed og virkning med henblik på endelig godkendelse 
fra CHMP. Udkastet til udtalelse bør afgives så betids, at fristen i artikel 9, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 726/2004 også kan overholdes.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 9, STK. 4

4. Hvis den videnskabelige udtalelse om et 
lægemiddel til avanceret terapi, der er 
udarbejdet af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler i medfør af 
artikel 5, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 
726/2004, ikke er i overensstemmelse med 
den rådgivning, som Udvalget for 
Avancerede Terapier har ydet, vedføjer 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler som bilag til sin udtalelse en 
detaljeret redegørelse for den 
videnskabelige begrundelse for 
afvigelserne.

4. Hvis den videnskabelige udtalelse om et 
lægemiddel til avanceret terapi, der er 
udarbejdet af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler i medfør af 
artikel 5, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 
726/2004, ikke er i overensstemmelse med 
det udkast til udtalelse, som Udvalget for 
Avancerede Terapier har afgivet, vedføjer 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler som bilag til sin udtalelse en 
detaljeret redegørelse for den 
videnskabelige begrundelse for 
afvigelserne.

(Æf. 26 fra PR\617323)

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 9, stk. 3.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 10, STK. 1
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1. Når der er tale om kombinerede 
lægemidler til avanceret terapi, vurderes 
hele lægemidlet, inklusive eventuelt 
medicinsk udstyr eller eventuelt aktivt 
implantabelt medicinsk udstyr, der indgår i 
lægemidlet, af agenturet.

1. Når der er tale om kombinerede 
lægemidler til avanceret terapi, foretager 
agenturet en endelig vurdering af hele 
lægemidlet, inklusive eventuelt medicinsk 
udstyr eller eventuelt aktivt implantabelt 
medicinsk udstyr, der indgår i lægemidlet.

(Æf. 27 fra PR\617323, sidste sætning af begrundelsen ændret)

Begrundelse

Ifølge stk. 2 kan medicinsk udstyr eller aktivt implantabelt medicinsk udstyr, som indgår i et 
kombineret lægemiddel til avanceret terapi, vurderes af et bemyndiget organ med henblik på 
at udnytte dettes omfattende specifikke erfaring. Den endelige vurdering af lægemidlet skal 
foretages af agenturet, som i sin evaluering af det kombinerede lægemiddel som helhed 
betragtet bør tage hensyn til resultaterne af den vurdering, der er foretaget af det 
bemyndigede organ.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 10, STK. 2, AFSNIT 1

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

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

(Æf. 28 fra PR\617323 (første del), ændret begrundelse)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 15, STK. 1
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1. Ud over at opfylde de krav vedrørende 
lægemiddelovervågning, der er fastlagt i 
artikel 21 til 29 i forordning (EF) nr. 
726/2004, skal ansøgeren i ansøgningen om 
markedsføringstilladelse detaljeret gøre rede 
for, hvilke foranstaltninger der påtænkes 
truffet for at sikre opfølgningen af 
virkningen af lægemidler til avanceret terapi.

Ud over at opfylde de krav vedrørende 
lægemiddelovervågning, der er fastlagt i 
artikel 21 til 29 i forordning (EF) nr. 
726/2004, skal ansøgeren i ansøgningen om 
markedsføringstilladelse detaljeret gøre rede 
for, hvilke foranstaltninger der påtænkes 
truffet for at sikre opfølgningen af 
virkningen og bivirkninger af lægemidler til 
avanceret terapi.

(Æf. 76 fra AM\620607)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 15, STK. 2

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kan Kommissionen efter 
råd fra agenturet som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen 
kræve, at der oprettes et 
risikostyringssystem med henblik på at 
identificere, forebygge eller minimere risici 
i tilknytning til lægemidler til avanceret 
terapi, og at der indføres en vurdering af 
dette system, eller at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen gennemfører 
særlige undersøgelser efter 
markedsføringen og forelægger disse for 
agenturet til gennemgang.

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kræver Kommissionen 
efter råd fra agenturet som en betingelse 
for udstedelsen af 
markedsføringstilladelsen, at der oprettes et 
risikostyringssystem med henblik på at 
identificere, beskrive, forebygge eller 
minimere risici i tilknytning til lægemidler 
til avanceret terapi, og at der indføres en 
vurdering af dette system, eller at 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
gennemfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen og forelægger disse for 
agenturet til gennemgang.

(Delvis æf. 29 fra PR\617323)

Begrundelse

Med henblik på at sikre effektiviteten af risikostyringssystemet bør Kommissionen være 
forpligtet til at kræve, at man træffer de fornødne forholdsregler, når der er grund til 
agtpågivenhed.

Ændringsforslag 29
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ARTIKEL 16, STK. 1

1. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for et 
lægemiddel til avanceret terapi etablerer og 
opretholder et system, der sikrer, at det 
enkelte lægemiddel og 
udgangsmaterialerne og råvarerne hertil, 
herunder alle stoffer, der kommer i kontakt 
med de væv eller celler, det måtte 
indeholde, kan spores fra kilden og til 
udleveringen til det hospital, den institution 
eller den private praksis, hvor lægemidlet 
anvendes, og i de mellemliggende led, dvs. 
fremstilling, emballering og transport.

1. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for et 
lægemiddel til avanceret terapi etablerer og 
opretholder et system, der sikrer, at det 
enkelte lægemiddel og 
udgangsmaterialerne og råvarerne hertil, 
herunder alle stoffer, der kommer i kontakt 
med de væv eller celler, det måtte 
indeholde, kan spores fra kilden og til 
udleveringen til det hospital, den institution 
eller den private praksis, hvor lægemidlet 
anvendes, og i de mellemliggende led, dvs. 
fremstilling, emballering, oplagring og 
transport.

Begrundelse

Der bør også sikres sporbarhed i oplagringsfaser. Indføjelsen af "oplagring" betyder 
etablering af et sammenhængende system for produktsporbarhed og er i tråd med direktiv 
2004/23/EF.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 16, STK. 4

4. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen opbevarer de i 
stk. 1 omhandlede data i mindst 30 år efter 
markedsføringen af lægemidlet eller 
længere, hvis Kommissionen har krævet 
det som betingelse i 
markedsføringstilladelsen.

4. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen opbevarer de i 
stk. 1 omhandlede data i mindst 30 år efter 
lægemidlets udløbsdato eller længere, hvis 
Kommissionen har krævet det som 
betingelse i markedsføringstilladelsen.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er utvetydig, hvorimod "markedsføring" kunne give anledning til 
fortolkningsproblemer. Den er også en pragmatisk løsning, som giver indehaveren af 
markedsføringstilladelsen mulighed for helt nøjagtigt at vide, fra hvornår der skal opbevares 
sporbarhedsdata.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 17, STK. 2

2. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 nedsættes det gebyr, der skal 

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

betales til agenturet for rådgivning som 
omhandlet i stk. 1 og i artikel 57, stk. 1, 
litra n), i forordning (EF) nr. 726/2004, 
med 90 % for SMV'er og 65 % for andre 
ansøgere, når der er tale om lægemidler til 
avanceret terapi.

(Æf. 32 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse

Denne forordning søger at tilskynde SMV'er til og støtte dem med at udvikle lægemidler til 
avanceret terapi. Det er derfor nødvendigt at indføre en særlig SMV-rabat i forbindelse med 
betaling af gebyret for rådgivning. De 10 % af grundgebyret, som SMV'erne selv skal betale, 
er et symbolsk beløb, der skal forhindre det misbrug, som en fuldstændig gratis ordning kunne 
medføre. Desuden bør der for at hjælpe de ansøgere, der ikke opfylder SMV-kriterierne, og 
for at sikre konkurrenceevnen i sektoren som helhed, anvendes en rabat på 65 % for alle 
virksomheder uanset størrelse.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 18, STK. 1

1. Ansøgere, der udvikler et produkt 
baseret på celler eller væv, kan anmode om 
en videnskabelig anbefaling fra agenturet 
for at få fastslået, om det pågældende 
produkt videnskabeligt set er omfattet af 
definitionen af et lægemiddel til avanceret 
terapi. Agenturet afgiver denne anbefaling 
i samråd med Kommissionen.

1. Ansøgere, der udvikler et produkt 
baseret på gener, celler eller væv, kan 
anmode om en videnskabelig anbefaling 
fra agenturet for at få fastslået, om det 
pågældende produkt videnskabeligt set er 
omfattet af definitionen af et lægemiddel til 
avanceret terapi. Agenturet afgiver denne 
anbefaling i samråd med Kommissionen og 
senest 60 dage efter modtagelse af 
ansøgningen.

Begrundelse
Det bør præciseres, at den i denne artikel fastsatte procedure kan finde anvendelse på alle 
typer lægemidler til avanceret terapi, herunder lægemidler baseret på gener. 
Ændringsforslaget sikrer også, at en ansøger vil få besked om klassificeringen af sit produkt 
inden for en rimelig frist, hvilket vil gøre det lettere at fastlægge forretningsstrategier og 
videreudvikle produktet.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 21, STK. 1, LITRA C OG LITRA C A (nyt) 
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(c) fire medlemmer udpeget af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser; to
af medlemmerne skal repræsentere 
kirurger og to af medlemmerne skal
repræsentere patientforeninger.

(c) to medlemmer og to stedfortrædere 
udpeget af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter høring af 
Europa-Parlamentet med henblik på at 
repræsentere læger

(ca) to medlemmer og to stedfortrædere 
udpeget af Kommissionen på grundlag af 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter høring 
af Europa-Parlamentet med henblik på at 
repræsentere patientforeninger.

(Æf. 34 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse

Med henblik på at dække alle de medicinske felter, som den avancerede terapi kan vedrøre, 
bør en mere generel medicinsk ekspertise, dvs. læger med klinisk ekspertise, være 
repræsenteret i Udvalget for Avancerede Terapier. Ved at indføre stedfortrædere ønsker vi 
desuden at sikre, at de pågældende grupper er permanent repræsenteret. Udpegelsen af 
medlemmerne og deres stedfortrædere bør finde sted i samråd med Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 21, STK. 2 OG STK 2, AFSNIT 1 A (nyt)

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

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

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

(første del, æf. 35 fra PR\617323)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 22 

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 23, LITRA A
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(a) at rådgive Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler om data, 
der fremkommer ved udviklingen af et 
lægemiddel til avanceret terapi, med 
henblik på udarbejdelse af en udtalelse 
om dets kvalitet, sikkerhed og virkning

(a) at udarbejde et udkast til udtalelse om 
kvaliteten, sikkerheden og virkningen af 
et lægemiddel til avanceret terapi med 
henblik på endelig godkendelse fra
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler samt at rådgive sidstnævnte 
om data, der fremkommer ved udviklingen 
af et sådant lægemiddel

(Æf. 36 fra PR\617323)

Begrundelse

På grund af den overordentlig specifikke og unikke karakter af lægemidler til avanceret terapi 
nedsættes der et nyt udvalg for avancerede terapier under Lægemiddelagenturet, sammensat 
af eksperter med særlige kvalifikationer eller erfaringer inden for dette stærkt innovative felt, 
som er inde i en rivende udvikling. Det nye organ bør derfor have til opgave at udarbejde et 
udkast til udtalelse om produkternes kvalitet, sikkerhed og virkning med henblik på endelig 
godkendelse fra CHMP. Udvalget bør desuden høres om vurderingen af andre lægemidler 
inden for dets kompetencefelt.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 23, LITRA A A (nyt)

(aa) at rådgive om, hvorvidt et produkt er 
omfattet af definitionen af et lægemiddel 
til avanceret terapi, jf. artikel 18

(Æf. 37 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse

På grund af sin særlige ekspertise inden for lægemidler til avanceret terapi bør Udvalget for 
Avancerede Terapier spille en fremtrædende rolle i arbejdet med at vurdere, om produkter 
skal klassificeres som lægemidler til avanceret terapi eller ej.

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 23, LITRA E A (nyt)

(ea) at bidrage til de i artikel 17 i denne 
forordning og artikel 57, stk. 1, litra n), i 
forordning (EF) nr. 726/2004 
omhandlede procedurer for videnskabelig 
rådgivning.
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Begrundelse

Udvalget for Avancerede Terapier bør være sammensat af de bedst mulige eksperter fra 
medlemsstaterne. Der bør derfor trækkes på disses ekspertise i forbindelse med rådgivning 
om et lægemiddel til avanceret terapi.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 24

Kommissionen ændrer efter proceduren i 
artikel 26, stk. 2, bilag I til IV for at 
tilpasse dem til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.

Kommissionen ændrer efter høring af 
agenturet og efter proceduren i artikel 26,
stk. 2a, bilag II til IV for at tilpasse dem til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.

(Æf. 39 fra PR\617323, ændret)

Begrundelse
Bilag I indeholder en grundlæggende og væsentlig definition. Vi mener derfor ikke, at det må 
kunne ændres via en udvalgsprocedure. Skulle ændringer blive nødvendige på grund af den 
videnskabelige udvikling, bør de vedtages ved fælles beslutningstagning, der i fuldt omfang
inddrager Europa-Parlamentet. Det bør af forordningen meget klart fremgå, at 
Kommissionen, via Udvalget for Avancerede Terapier, altid skal inddrage 
Lægemiddelagenturet, når det er nødvendigt at tilpasse bilagene til det tekniske fremskridt. 
Tilpasningen af bilag II til IV bør ske efter den nye forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 25, OVERSKRIFT

Beretning Beretning og undersøgelse

(Æf. 97 fra AM\620607)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 25, stk. 1 A (nyt)

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

(Æf. 98 fra AM\620607)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 26, STK. 2 A (nyt)

2a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse 
med samme afgørelses artikel 8.

Begrundelse
Ændringsforslaget er i tråd med de nye komitologibestemmelser (forskriftsprocedure med 
kontrol).

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 27, NR. -1 (nyt)

Artikel 13, stk. 1 (forordning (EF) nr. 726/2004)

-1) Artikel 13, stk. 1, første punktum, 
affattes således:
"Med forbehold for artikel 4, stk. 4 og 5, i 
direktiv 2001/83/EF gælder en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt 
efter denne forordning, i hele 
Fællesskabet."

(Æf. 40 fra PR\617323)

Begrundelse

Følgeændring til ændringen af artikel 28, stk. 2, med henblik på at sikre juridisk kohærens.
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Ændringsforslag 44
ARTIKEL 27, NR. 2 A (nyt)

Bilag, punkt 3, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 726/2004)

2a) Andet afsnit i bilagets punkt 3 affattes 
således:
"Efter den 20. maj 2008 kan 
Kommissionen efter høring af agenturet 
forelægge eventuelle passende forslag om 
ændring af dette punkt, og Europa-
Parlamentet og Rådet træffer afgørelse 
herom i overensstemmelse med traktaten." 

(Æf. 103 fra AM\620607)

Begrundelse

Denne del af forordning (EF) nr. 726/2004 fastlægger, hvornår der skal indhentes 
fællesskabsgodkendelse. Som forslaget ser ud i øjeblikket kan det forekomme, at visse 
lægemidler til avanceret terapi ikke vil kræve en fællesskabsgodkendelse, enten fordi de ikke 
indebærer anvendelse af nogen af de fremgangsmåder, der er nævnt i punkt 1 i bilaget til 
forordning (EF) nr. 726/2004, eller fordi de ikke anvendes til behandling af nogen af de 
sygdomme, der er nævnt i bilagets punkt 3. I øjeblikket kan listen over sygdomme i punkt 3 
udvides af Rådet efter forslag fra Kommissionen og uden høring af Parlamentet. Afgørelser 
vedrørende anvendelsesområdet for retsakter må træffes under anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 28, NR. -1 (nyt)

Artikel 1, nr. 4 a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

-1) I artikel 1 indsættes som nr. 4a:
"4a) Lægemiddel fremstillet ud fra 
manipuleret væv:
et produkt som defineret i artikel 2 i 
forordning (EF) nr. **/** om lægemidler 
til avanceret terapi."
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(Æf. 41 fra PR\617323)

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske kohærens og klarheden er det nødvendigt at indsætte en 
krydsreference til definitionen af ”lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret væv” i direktiv 
2001/83/EF om lægemidler, som i forvejen indeholder definitionerne af lægemidler til 
henholdsvis genterapi og somatisk celleterapi.

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 28, NR. 1

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

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

"7. Lægemidler til avanceret terapi som 
defineret i [Europa Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/... (forordningen om 
lægemidler til avanceret terapi)*], som 
fuldt ud fremstilles på et hospital på 
engangsbasis efter en specifik, ikke-
standardiseret og ikke-patenteret
fremgangsmåde og anvendes på et hospital 
efter specifik lægelig anvisning til en 
enkelt patient på en læges eneansvar eller 
til klinisk forskning.

Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke 
anvendelse på lægemidler til avanceret 
terapi.

(Æf. 42 fra PR\617323, slutningen af første del ændret)

Begrundelse

Hvad angår hospitaler henvises til ændringsforslaget til betragtning 5.

De undtagelser, der gives i direktiv 2001/83/EF (artikel 3, stk. 1 og 2), giver apotekerne 
mulighed for at tilberede lægemidler efter lægerecept uden at skulle overholde 
lægemiddellovgivningen. Denne undtagelse vil imidlertid også sætte hospitalernes egne 
apoteker i stand til rutinemæssigt at fremstille lægemidler ud fra manipuleret væv under 
anvendelse af standardmetoder. Dette ændringsforslag er derfor afgørende for at sikre, at kun 
engangsprodukter er undtaget fra forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 28 A (ny)

Artikel 28a
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Fremstilling til kliniske forsøg
Kommissionen fastlægger efter proceduren 
i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF 
specifikke fremstillingskrav for 
testpræparater, som skal anvendes på 
fremstillingen af lægemidler til avanceret 
terapi til kliniske forsøg, som gennemføres 
på det hospital, hvor produktet blev 
fremstillet.

(Æf. 111 fra AM\620607)

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser vedrørende fremstillingen af 
avancerede lægemidler, som skal anvendes i kliniske forsøg.

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 29, STK. 1

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

1. Lægemidler til avanceret terapi bortset 
fra lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, som markedsføres 
lovligt på fællesskabsmarkedet i 
overensstemmelse med national lovgivning 
eller fællesskabslovgivning på tidspunktet 
for denne forordnings ikrafttrædelse, skal 
opfylde betingelserne i denne forordning 
senest 4 år efter dens ikrafttrædelse.

(Æf. 44 fra PR\617323)

Begrundelse

Allerede i dag fremstiller og markedsfører virksomheder på nationalt plan og via nationale 
godkendelsesordninger lægemidler baseret på manipuleret væv. Hvis en virksomhed skal 
kunne opnå en centraliseret markedsføringstilladelse (og f.eks. have tid til at udforme nye test 
sammen med Lægemiddelagenturet, udføre testene, udarbejde dossieret og forelægge det for 
agenturet til vurdering), er den forslåede frist på 2 år for kort. Under hensyntagen til den tid, 
der kræves til gennemførelsen af nævnte faser, og for at forhindre, at produkter, som uden 
problemer har været anvendt til at behandle patienter indtil nu, tages fra patienterne i 
overgangsperioden, foreslår vi en frist på 4 år. 
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Ændringsforslag 49
ARTIKEL 29, STK. 1 A (nyt)

1a. Lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, som markedsførtes lovligt 
på fællesskabsmarkedet i overensstemmelse 
med national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning på den i artikel 30, 
stk. 2, anførte ikrafttrædelsesdato, skal 
opfylde betingelserne i denne forordning 
senest fire år efter denne dato.

(Æf. 116 fra AM\620607, ændret)

Begrundelse

Producenterne vil ikke kunne udarbejde udviklingsprotokoller, før alle de specifikke krav til 
lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv er offentliggjort. Overgangsperioden for disse 
produkter skal derfor tage hensyn til den tid, der går, inden alle disse fornødne krav er 
offentliggjort.

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 29, STK. 2

2. Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 skal der ikke betales gebyr til 
agenturet for ansøgninger, der indgives 
med henblik på godkendelse af de 
lægemidler til avanceret terapi, der er 
omhandlet i stk. 1.

2. Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 297/95 skal der ikke betales gebyr til 
agenturet for ansøgninger, der indgives 
med henblik på godkendelse af de 
lægemidler til avanceret terapi, der er 
omhandlet i stk. 1 og 1a.

(Æf. 46 fra PR\617323)

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 30, STK. 2 A OG 2 B (nye)

For så vidt angår lægemidler fremstillet ud 
fra manipuleret væv anvendes 
forordningen fra tidspunktet for 
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ikrafttrædelsen af alle de i artikel 4, 5 og 8
omhandlede krav.
De i artikel 4, 5 og 8 omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages så 
hurtigt som muligt og under alle 
omstændigheder senest ni måneder efter 
forordningens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Producenterne vil ikke kunne udarbejde udviklingsprotokoller, før de specifikke tekniske krav 
til lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv er offentliggjort, og tilpasningerne af 
direktiverne om henholdsvis god klinisk praksis og god fremstillingspraksis er tilendebragt. Vi 
foreslår derfor, at man giver Kommissionen ni måneder til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger.
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BEGRUNDELSE

Hurtig udvikling inden for biologi, bioteknologi og lægevidenskab og forsøg på at opnå 
bæredygtig vækst inden for sundhedsbeskyttelse i EU fører til udvikling af nye 
behandlingsformer og særdeles innovative lægemidler.

I denne sammenhæng er produkter, der indebærer intervention i genterapi, somatisk 
celleterapi og vævsmanipulering, af stor betydning som følge af deres høje potentiale i 
forbindelse med behandling af sygdomme såsom kræft, brusk- og knoglesygdomme eller -
kvæstelser, genetiske lidelser og skader efter et hjerteanfald samt i forbindelse med 
hudtransplantationer hos brandofre.

I dag er fællesskabslovgivningen vedrørende disse avancerede terapier fragmentarisk, 
eftersom kun lægemidler til genterapi og somatisk celleterapi er omfattet af juridiske 
definitioner. Der findes ingen bestemmelser vedrørende lægemidler fremstillet ud fra 
manipuleret væv, hvilket medfører en opdeling af markedet og vanskeliggør patienternes
adgang til den nødvendige behandling.

Det foreliggende forslag indfører en fælles harmoniseret lovramme for evaluering, 
godkendelse og overvågning af lægemidler til avanceret terapi, herunder en procedure for 
markedsføringstilladelse, overvågning efter godkendelsen og sporbarhed. Den foreslåede 
forordning skal ses i sammenhæng med den allerede eksisterende lovgivning på dette område 
såsom direktiv 2001/83/EF om lægemidler, forordning (EF) nr. 726/2004 om Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA) og direktiv 2004/23/EF om kvalitets- og sikkerhedsstandarder 
for humane væv og celler.

Forslaget indfører en centraliseret europæisk procedure for markedsføringstilladelse og 
opretter et nyt Udvalg for Avancerede Terapier under EMEA, sammensat af højt kvalificerede 
og erfarne eksperter inden for alle områder med tilknytning til disse produkter. Desuden stiller 
den foreslåede forordning større krav til overvågningssystemet efter godkendelsen og til 
sporbarhed af patienter og særlige tekniske krav til lægemidler fremstillet ud fra manipuleret
væv. Endvidere introduceres der flere særlige incitamenter for ansøgerne, især for SMV'er, 
med det formål at fremme konkurrencedygtigheden i EU.

Ordføreren glæder sig over dette forslag til forordning og indførelsen af en ny kohærent 
lovramme for disse innovative, specifikke og komplekse lægemidler. Ordføreren er enig i, at 
der er behov for en centraliseret godkendelsesprocedure for at lette adgangen til markedet og 
sikre fri bevægelighed for lægemidler til avanceret terapi i EU. Demonstration af disse 
produkters kvalitet, sikkerhed og virkning bør prioriteres for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i EU. Der bør sikres et så højt retligt sikkerhedsniveau som 
muligt samtidig med, at den nødvendige fleksibilitet på det tekniske niveau tillades.

Ikke desto mindre ønsker ordføreren at understrege, hvor vigtigt det er at fastlægge klare 
definitioner for at undgå juridisk usikkerhed og gråzoner, særlig med hensyn til definitionen 
af kombinerede lægemidler til avanceret terapi og evalueringen heraf. Det bør også gøres
krystalklart, at produkter, der fremstilles på engangsbasis på et hospital til en enkelt patient, 
ikke er underlagt den centraliserede godkendelsesprocedure. Endelig bør produkter, der 
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anvendes i produktionen af lægemidler til avanceret terapi til brug i kliniske forsøg og 
produkter til brug for klinisk forskning ikke glemmes.

Derudover ønsker ordføreren at understrege den vigtige rolle, som Udvalget for Avancerede 
Terapier under EMEA spiller. Dette højt kvalificerede organ bør spille en afgørende rolle i 
processen med videnskabelig vurdering af lægemidler til avanceret terapi, og dets interne 
beslutningsprocedurer bør defineres klart.

Lægemidler til avanceret terapi kan desuden give anledning til alvorlige etiske overvejelser, 
eftersom de højst sandsynligt indeholder menneskelige celler eller menneskeligt væv. 
Kommissionens forslag skulle efter Kommissionens eget sigende ikke berøre national 
lovgivning, som forbyder eller begrænser anvendelsen af særlige typer humane eller 
animalske celler (såsom fosterstamceller) eller salg, udlevering eller brug af lægemidler 
baseret på sådanne celler. Ifølge Parlamentets Juridiske Tjeneste giver den pågældende
bestemmelses nuværende ordlyd imidlertid anledning til alvorlig bekymring som følge af det 
valgte retsgrundlag. Ordføreren har anmodet om en skriftlig juridisk udtalelse om 
bestemmelsen og overvejer stadig, hvorledes overholdelsen af subsidiaritetsprincippet bedst 
kan formuleres i artikel 28, nr. 2. I mellemtiden har han ikke stillet noget ændringsforslag til 
denne artikel i udkastet til betænkning.

Udviklingen inden for bioteknologi og biomedicin bør ske under fuld overholdelse af de
grundlæggende rettigheder. Rettigheder såsom retten til menneskelig værdighed eller 
menneskelig integritet, som er fastlagt i Oviedo-konventionen og i chartret om 
grundlæggende rettigheder, bør respekteres fuldt ud. Derfor understregede ordføreren i sit 
første udkast til betænkning, at godkendelsesproceduren bør gennemføres i overensstemmelse 
med forbuddet mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådanne. 
Endvidere stillede ordføreren en række ændringsforslag, hvormed formålet var at sikre, at 
forordningen ikke kommer til at åbne mulighed for udstedelse af en europæisk 
markedsføringstilladelse for produkter, der ændrer menneskelige kønscellers genetiske 
identitet, eller produkter, der er fremstillet på grundlag af menneske-dyr-hybrider eller 
kimærer (dog med undtagelse for transplantation af somatiske celler eller væv fra dyr til 
mennesker i terapeutisk øjemed, dvs. xenotransplantation). 

Nævnte ændringsforslag blev vedtaget af Retsudvalget. Selv om de også vedtoges med et 
flertal af stemmerne i Miljøudvalget, blev det ændrede udkast til betænkning forkastet ved 
den endelige afstemning. Ordføreren er stadig overbevist om, at Retsudvalgets indfaldsvinkel 
er den mest hensigtsmæssige. Ikke desto mindre er det hans agt at søge at nå frem til den 
bredest mulige konsensus på dette felt. Han har derfor ikke medtaget nogen af disse 
ændringsforslag i sit nye udkast til betænkning og er indstillet på at søge at nå frem til 
kompromiser i samarbejde med kollegerne.


