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Módosítás 14
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A víz és a talaj 
gyógyszermaradványokkal való 
szennyeződése új környezeti és egyben 
közegészségügyi probléma is. Az európai 
környezetre, különösen a felszíni vizekre, 
a talajvízre és az ivóvízre, valamint a 
közegészségügyre gyakorolt potenciálisan 
káros hatások csökkentésére irányuló 
fellépésekre van szükség. Ezért 
intézkedéseket kell hozni a 
gyógyszereknek a közegészségügyre és a 
környezetre gyakorolt káros hatásainak 
figyelemmel kísérésére. Ennek nem 
szabad a súlyos vagy életveszélyes 
betegségek kezeléséhez szükséges 
gyógyszerek engedélyének 
visszavonásához vezetnie.

Or. en

Módosítás 15
Michail Tremopoulos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyógyszerek belső 
tulajdonságaiknál fogva biológiai hatást 
fejtenek ki az emberben, és gyakran úgy 
tervezik őket, hogy változatlan formában 
haladjanak át az emberi testen. Ez a 
stabilitás azt jelenti, hogy a gyógyszerek az 
emberi testen kívül is megmaradnak, ami 
környezeti problémákat okozhat, amelyek 
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viszont hatással lehetnek a 
közegészségügyre. 
Az illetékes hatóságoknak figyelemmel 
kell kísérniük a gyógyszerek káros 
környezeti hatásait, ezzel lehetővé téve, 
hogy az Ügynökség újraértékelhesse az
előny-kockázat viszonyt. 

Or. en

Indokolás

A környezetben található gyógyszermaradványok problémája jól ismert. Ez nemcsak 
környezetvédelmi kérdés, hanem a környezeten keresztül közegészségügyi probléma is. A 
farmakovigilanciát a káros környezeti hatásokra is ki kell terjeszteni.

Módosítás 16
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása és a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása tekintetében.

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása, a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása, valamint a 
nyilvánosság biztonsági kérdésekkel 
kapcsolatos tájékoztatása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy több tájékoztatást kapjanak a farmakovigilanciai 
aggodalmakkal kapcsolatban, valamint gyógyszereik előny-kockázat viszonyáról. Az 
Ügynökségnek mint megbízható, független információforrásnak fontos szerepet kell játszania.
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Módosítás 17
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása és a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása tekintetében.

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása, a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása, valamint a 
nyilvánosság biztonsági kérdésekkel 
kapcsolatos tájékoztatása tekintetében.

Or. en

Indokolás

Módosítás 18
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok az Unióban engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak 
farmakovigilanciai információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Ehelyett az EudraVigilance adatbázisnak 
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forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie. 

egyidejűleg értesítenie kell az érintett 
tagállamokat a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által benyújtott 
bejelentésekről.
A tájékoztatás magas színvonalának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak 
támogatniuk kell a nemzeti és regionális 
farmakovigilanciai központok 
szaktudásának fejlesztését. Az illetékes 
nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük a bejelentéseket ezekből a 
központokból, majd továbbítaniuk kell az
adatokat az Eudravigilance adatbázishoz. 
Az adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és a 
nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie. 

Or. en

Indokolás

A helyi és nemzeti farmakovigilanciai szakértői csoportok a lakosság közelében élnek, azaz a 
megfelelő helyen ahhoz, hogy összegyűjtsék és helyesen értelmezzék a gyógyszerek 
mellékhatásaival kapcsolatos információkat (a nyelv, a kultúra, az életmód miatt). Az 
Eudravigilance adatbázishoz továbbított információk magas színvonalának biztosítása 
érdekében a betegek, egészségügyi szakemberek és a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a gyógyszerek mellékhatásait a nemzeti és helyi farmakovigilanciai központoknak 
kötelesek bejelenteni. Ellenkező esetben az információ nem lenne helyesen értékelhető, és 
veszítene minőségéből

Módosítás 19
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
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megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie.

megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie az 
Európai Unió minden hivatalos nyelvén.  .

Or. ro

Módosítás 20
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az érintett tagállamokat azonban ezzel 
egyidejűleg az Eudra Vigilance 
adatbázison keresztül értesíteni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
által benyújtott jelentésekről.
Az információk magas színvonalának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak 
támogatniuk kell a nemzeti és regionális 
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farmakovigilanciai központok 
szaktudásának fejlesztését. Az illetékes 
nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük ezekből a központokból a 
jelentéseket, majd továbbítaniuk kell az 
adatokat az Eudravigilence adatbázisba. 

Az adatbázisnak a tagállamok, az 
Ügynökség és a Bizottság számára teljes 
mértékben, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai és a nyilvánosság számára pedig 
megfelelő mértékben hozzáférhetőnek kell 
lennie.

Az adatbázisnak a tagállamok, az 
Ügynökség és a Bizottság számára teljes 
mértékben, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai és a nyilvánosság számára pedig 
megfelelő mértékben hozzáférhetőnek kell 
lennie.

Or. ro

Módosítás 21
Anne Delvaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie.

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok az Unióban engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak 
farmakovigilanciai információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. 
Ehelyett az EudraVigilance adatbázisnak 
egyidejűleg értesítenie kell az érintett 
tagállamokat a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által benyújtott 
bejelentésekről. A tájékoztatás magas 
színvonalának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
nemzeti és regionális farmakovigilanciai 
központok szaktudásának fejlesztését. Az 
illetékes nemzeti hatóságoknak össze kell 



AM\803329HU.doc 9/56 PE438.413v01-00

HU

gyűjteniük a bejelentéseket ezekből a 
központokból, majd továbbítaniuk kell az 
adatokat az Eudravigilance adatbázisba. 
Az adatbázisnak a tagállamok, az 
Ügynökség és a Bizottság számára teljes 
mértékben, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai és a nyilvánosság számára pedig 
megfelelő mértékben hozzáférhetőnek kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 22
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A farmakovigilanciai kérdések nagyobb 
átláthatósága érdekében az Ügynökségnek 
európai gyógyszerbiztonsági internetes 
portált kell létrehoznia és fenntartania.

(6) A farmakovigilanciai kérdések nagyobb 
átláthatósága érdekében az Ügynökségnek 
európai gyógyszerbiztonsági internetes 
portált kell létrehoznia és fenntartania az 
Európai Unió minden hivatalos nyelvén.

Or. ro

Módosítás 23
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 

(7) Az uniós szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai kockázatokkal 
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kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot. 
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
a farmakovigilanciai auditokat is.

foglalkozó bizottságot. 

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság (PRAC) független tapasztalatát ki kell 
bővíteni a koordinációs csoporthoz képest. A koordinációs csoport nem farmakovigilanciai 
szakértői testület – feladata a kockázatok és előnyök összességében történő mérlegelése.

Módosítás 24
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot. 
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
a farmakovigilanciai auditokat is.

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottságot. Ennek a 
bizottságnak tagállamonként egy tagból, 
illetve hét, a Bizottság által kinevezett 
tagból kell állnia, utóbbiak közül egy az 
egészségügyi szakemberek, egy pedig a 
betegek képviseletét látja el. E tagoknak 
tapasztalattal kell rendelkezniük a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
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a farmakovigilanciai auditokat is.

Or. it

Indokolás

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottságnak teljeskörű képviseletet kell ellátnia, ami 
azt jelenti, hogy minden egyes tagállamnak, továbbá az egészségügyi szakembereknek és a 
betegeknek is jogot kell biztosítani arra, hogy saját képviselőjükön keresztül részt vegyenek a 
vitákban és független véleményt nyilváníthassanak..

Módosítás 25
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot. 
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
a farmakovigilanciai auditokat is.

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai előny-kockázat 
viszonyt felmérő tanácsadó bizottságot. 
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
a farmakovigilanciai auditokat is.

(E módosítás a vizsgálandó jogalkotási 
szöveg egészére érvényes; jóváhagyása 
esetén az egész szövegben megfelelő 
változtatásokra van szükség.)

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túl leszűkített, és 
figyelmen kívül hagyja a gyógyszerek előny-kockázat viszonyára vonatkozó elemzés 
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szükségességét, mivel az önmagában vett kockázat elemzésére helyezi a hangsúlyt, jóllehet, a 
tanácsadó bizottság területe szerint „a farmakovigilanciára vonatkozó kérdésekkel”
foglalkozik (rendeletre irányuló javaslat, 1. cikk, 12. pont.

Módosítás 26
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire. Rendelkezni kell arról, 
hogy a farmakovigilanciai tevékenységek 
megfelelő mértékű finanszírozását a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak kiszabott díjak beszedésén 
keresztül lehessen biztosítani. A beszedett 
pénzösszegek kezelését – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
igazgatóság folyamatosan ellenőrzi.

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy több tájékoztatást kapjanak a farmakovigilanciai 
aggodalmakkal kapcsolatban, valamint gyógyszereik előny-kockázat viszonyáról. Az 
Ügynökségnek mint megbízható, független információforrásnak fontos szerepet kell játszania.

Módosítás 27
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
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farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire. Rendelkezni kell arról, 
hogy a farmakovigilanciai tevékenységek 
megfelelő mértékű finanszírozását a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak kiszabott díjak beszedésén 
keresztül lehessen biztosítani. A beszedett 
pénzösszegek kezelését – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
igazgatóság folyamatosan ellenőrzi.

farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai tevékenységeket államilag kell finanszírozni nemcsak függetlenségük
biztosítása érdekében, hanem azért is, mert a tagállamok viselik a mellékhatásokhoz 
kapcsolódó költségeket a morbiditás és a mortalitás tekintetében egyaránt. Az Európai 
Bizottság szerint „a becslések szerint a kórházi betegfelvételek 5 %-ára gyógyszermellékhatás 
miatt kerül sor, a kórházi betegek 5 %-a gyógyszermellékhatásban szenved, és a kórházi 
elhalálozások ötödik leggyakoribb oka gyógyszermellékhatás”. A farmakovigilanciai 
tevékenységek államilag történő finanszírozását befektetésnek kell tekinteni.

Módosítás 28
Anne Delvaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire. Rendelkezni kell arról, 
hogy a farmakovigilanciai tevékenységek 
megfelelő mértékű finanszírozását a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak kiszabott díjak beszedésén 
keresztül lehessen biztosítani. A beszedett 
pénzösszegek kezelését – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
igazgatóság folyamatosan ellenőrzi.

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire. 

Or. en
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Módosítás 29
Anne Delvaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

(15) Minden új engedélyezésű, 3 évnél 
rövidebb ideje forgalomban lévő 
gyógyszer esetében, illetve ha egy 
gyógyszert azzal a feltétellel 
engedélyeznek, hogy az engedélyezés után 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat 
végeznek rajta, vagy a gyógyszer 
biztonságos és hatásos alkalmazása csak 
bizonyos feltételek vagy korlátozások 
mellett lehetséges, a gyógyszert gondosan 
figyelemmel kell kísérni forgalomba 
hozatalát követően. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket bátorítani kell 
arra, hogy e gyógyszerek minden
feltételezett mellékhatását jelentsék, amit 
egy fekete háromszög és egy megfelelő 
magyarázó mondat jelöl a 
termékjellemzők összefoglalóján és a 
betegtájékoztatón, és az Ügynökségen 
naprakészen kell tartani ezeknek a 
gyógyszereknek a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető jegyzékét.

Or. en

Módosítás 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
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vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét. A 
betegek jelentéseit mindig egészségügyi 
szakember segítségével kell elkészíteni.

Or. es

Módosítás 31
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. 
Mint minden gyógyszer esetében, a
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az emberi, 
illetve állatgyógyászati felhasználásra 
szánt gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
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parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségen (a továbbiakban: 
az „Ügynökség”) naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Nagy probléma van az utasítások betartásával; ez súlyos következményekkel jár a betegek 
egészségére, ami terhet ró a nemzeti egészségügyi rendszerekre. Az ilyen erős megfogalmazás 
csak még inkább elriasztja a betegeket a kezelés betartásától, és közvetett hatással lehet az 
olyan termékek esetében észlelt lehetséges mellékhatások bejelentésére, amelyek nem 
tartoznak a készítmények ezen kategóriájába. A betegeket és az egészségügyi szakembereket 
bátorítani kell arra, hogy minden lehetséges mellékhatást jelentsenek.

Módosítás 32
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 
korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

(15) Minden új engedélyezésű, 3 évnél 
rövidebb ideje forgalomban lévő 
gyógyszer esetében, illetve ha egy 
gyógyszert azzal a feltétellel 
engedélyeznek, hogy az engedélyezés után 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat 
végeznek rajta, vagy a gyógyszer 
biztonságos és hatásos alkalmazása csak 
bizonyos feltételek vagy korlátozások 
mellett lehetséges, a gyógyszert gondosan 
figyelemmel kell kísérni forgalomba 
hozatalát követően. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket bátorítani kell 
arra, hogy e gyógyszerek minden
feltételezett mellékhatását jelentsék, amit 
egy fekete háromszög (▼) és egy 
megfelelő magyarázó mondat jelöl a 
termékjellemzők összefoglalóján, a külső 
csomagoláson és a betegtájékoztatón, és 
az Ügynökségen naprakészen kell tartani 
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ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Az összes új engedélyezésű készítményen, valamint a gondosan figyelemmel kísért 
gyógyszereken elhelyezett különleges figyelmeztetések az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket egyaránt segíteni fogják abban, hogy azonosítsák a három évnél rövidebb ideje 
forgalomban lévő új engedélyezésű gyógyszereket, és jobban tudatosítanák, hogy be kell 
jelenteni az esetlegesen előforduló mellékhatásokat.

Módosítás 33
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezt a rendeletet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 és a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 sérelme nélkül kell 
alkalmazni. A mellékhatások észlelése, 
értékelése, megértése és megelőzése, 
valamint a gyógyszerekből fakadó 
kockázatok csökkentését és az előnyök 
növelését szolgáló cselekvés azonosítása 
és végrehajtása érdekében, amelynek célja 
a közegészség védelme, lehetővé kell tenni 
személyes adatok feldolgozását az 
Eudravigilance rendszeren belül – az 
uniós adatvédelmi jogszabályok egyidejű 
betartása mellett. 
1HL L 281., 1995.11.23., 31.o.
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2HL L 8., 2001.1.12., 1.o.

Or. en

Indokolás

A javaslat a különösen érzékeny személyes adatokra vonatkozik, amelyeket teljes körű 
védelemben kell részesíteni. Lásd még az európai adatvédelmi biztos 2009. áprilisi 
véleményét.

Módosítás 34
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont (új)726/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében a b) pont 
helyébe a következő szöveg lép:
b) a kérelmező igazolja, hogy a gyógyszer 
jelentős terápiás, tudományos vagy 
technikai innovációt képvisel, vagy hogy 
az engedély e rendeletnek megfelelő 
megadása a betegek érdekeit szolgálja, 
vagy uniós szinten jobban hozzáférhetővé 
tehet egy gyógyszert a betegek vagy az 
állategészségügy számára.

Or. en

Indokolás

A gyakorlati tapasztalat szerint a jelenlegi szöveg eredményeképpen – a betegek jogainak 
szűk értelmezése miatt – központi forgalomba hozatali engedély iránti kérelmek 
visszautasítására került sor. A gyógyszerek beszerezhetőségével kapcsolatban, ami különösen 
a kisebb tagállamokban jelent problémát, ez a gyakorlat sajnálatos. Ezért pontosítani kell, 
hogy a gyógyszerek beszerezhetőségével kapcsolatos minden javításnak igazolnia kell a 
központosított eljárás alkalmazását.
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Módosítás 35
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) Az 5. cikk (2) bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:

1) Az 5. cikk (2) bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:

„Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 
említett farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
segíti.”

„Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 
említett farmakovigilanciai előny-kockázat 
viszonyt felmérő tanácsadó bizottság 
segíti.”
(E módosítás a vizsgálandó jogalkotási 
szöveg egészére érvényes; jóváhagyása 
esetén az egész szövegben megfelelő 
változtatásokra van szükség.)

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túl leszűkített, és 
figyelmen kívül hagyja a gyógyszerek előny-kockázat viszonyára vonatkozó elemzés 
szükségességét, mivel az önmagában vett kockázat elemzésére helyezi a hangsúlyt, jóllehet, a 
tanácsadó bizottság területe szerint „a farmakovigilanciára vonatkozó kérdésekkel” 
foglalkozik (rendeletre irányuló javaslat, 1. cikk, 12. pont).

Módosítás 36
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 

„Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 
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említett farmakovigilanciai
kockázatértékelési tanácsadó bizottság 
segíti.”

említett farmakovigilanciai bizottság 
segíti.”

Or. en

Indokolás

Horizontális változás szükséges az egész javaslatban. A javaslat európai farmakovigilanciai 
kockázatértékelési tanácsadó bizottságot hoz létre, és fontos farmakovigilanciai feladatokkal 
bízza meg, de pusztán tanácsadó szerepre kárhoztatja, semmiféle hatósági jogkörrel nem 
ruházza fel. Erősíteni kell a bizottság szerepét, és ennek a bizottság nevében is tükröződnie 
kell.

Módosítás 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
726/2004/EK rendelet
10 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az Ügynökség a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatot kérhet, amennyiben valamely 
engedélyezett gyógyszerrel összefüggő 
kockázatok aggodalomra adnak okot. Az 
erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással kell megtenni, 
megadva az elvégzendő vizsgálat céljait, 
valamint végrehajtásának és benyújtásának 
határidejét.

(1) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az Ügynökség a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatot kérhet, amennyiben valamely 
engedélyezett gyógyszerrel összefüggő 
kockázatok aggodalomra adnak okot. Az 
erre vonatkozó felszólítást írásban, és
tudományos érveken alapuló, részletes 
indoklással kell megtenni, megadva az 
elvégzendő vizsgálat céljait, valamint 
végrehajtásának és benyújtásának 
határidejét.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben engedélyezés utáni kiegészítő gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérnek, a 
kérelemnek tudományos érveken kell alapulnia. A Bizottság e pontra vonatkozó javaslata nem 
elég pontos.
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Módosítás 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
726/2004/EK rendelet
10 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján a 
Bizottság visszavonja vagy megerősíti a 
felszólítást. Ha a Bizottság megerősíti a 
felszólítást, a forgalombahozatali engedélyt 
úgy kell módosítani, hogy az előírt 
vizsgálat elvégzését a forgalombahozatali 
engedély feltételeként tartalmazza, és a 
kockázatkezelési rendszert ennek 
megfelelően aktualizálni kell.

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján a 
Bizottság visszavonja vagy megerősíti a 
felszólítást. Ha a Bizottság megerősíti a 
felszólítást, a forgalombahozatali engedélyt 
úgy kell módosítani, hogy az előírt 
vizsgálat elvégzését a forgalombahozatali 
engedély feltételeként tartalmazza, és a 
kockázatkezelési rendszert ennek 
megfelelően aktualizálni kell. A 
Bizottságnak – akár megerősíti, akár 
visszavonja a felszólítást – minden esetben 
részletesen meg kell indokolnia 
határozatát, amelyet megfelelően 
nyilvántartásba kell venni.

Or. es

Módosítás 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 b pont
726/2004/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megújítása esetén a forgalombahozatali 
engedély korlátlan ideig érvényes, kivéve 
ha az illetékes nemzeti hatóság úgy dönt, 
hogy azt a (2) bekezdéssel összhangban – a 
farmakovigilanciával vagy a nem elegendő 
mértékű expozícióval kapcsolatos indokok 

(3) Megújítása esetén a forgalombahozatali 
engedély korlátlan ideig érvényes, kivéve 
ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy azt a 
(2) bekezdéssel összhangban – a 
farmakovigilanciával kapcsolatos indokok 
alapján – csak további öt évre újítja meg.
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alapján – csak további öt évre újítja meg.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat szerinti összehangolt és egyszerűsített megközelítés előnyeit meg kell 
őrizni. Az új javaslatnak nem szabad visszalépnie a gyógyszer-felülvizsgálatról szóló korábbi 
jogszabályok által bevezetett javításokhoz képest, amelyek célja a felülvizsgálati eljárások 
számának csökkentése volt. A döntéshozó hatósággal kapcsolatos eredeti szövegezést meg kell 
tartani.

Módosítás 40
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 c pont
726/2004/EK rendelet
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(8) Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az engedély megadását ahhoz a 
feltételhez köthető, hogy a kérelmező 
bizonyos feltételeknek eleget tegyen, 
különösen a gyógyszer biztonságosságát, 
az alkalmazással kapcsolatban előforduló 
váratlan események illetékes hatóságnak 
való bejelentését és a meghozandó 
intézkedéseket illetően. Ezt az engedélyt –
melynek a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében említett okok egyikén kell 
alapulnia – csak akkor állíthatják ki, ha a 
kérelmező objektív és igazolható indokok 
alapján bizonyítani tudja, hogy nem tudja 
benyújtani a szokásos alkalmazás melletti 
gyógyszer-hatásosságra és -
biztonságosságra vonatkozó átfogó 
adatokat. Az engedély meghosszabbítása e 
feltételek évenkénti újraértékeléséhez 
kötődik.”

„(8) Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az engedély megadása ahhoz a 
feltételhez köthető, hogy a kérelmező 
meghatározott eljárásokat vezessen be, 
különösen a gyógyszer biztonságosságát, 
az alkalmazással kapcsolatban előforduló 
váratlan események illetékes hatóságnak 
való bejelentését és a meghozandó 
intézkedéseket illetően. Ezt az engedélyt –
melynek a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében említett okok egyikén kell 
alapulnia – csak akkor állíthatják ki, ha a 
kérelmező objektív és igazolható indokok 
alapján bizonyítani tudja, hogy nem tudja 
benyújtani a szokásos alkalmazás melletti 
gyógyszer-hatásosságra és -
biztonságosságra vonatkozó átfogó 
adatokat. Az engedély meghosszabbítása e 
feltételek évenkénti újraértékeléséhez 
kötődik.”

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi jogszabály szövege szigorúbb feltételeket ír elő, és jobb fogyasztóvédelmet biztosít 
az elhamarkodott forgalomba hozatali engedély veszélyével szemben.

Módosítás 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással kell megtenni, 
megadva a kockázatkezelési rendszer 
részletes leírásának benyújtására kijelölt 
határidőt.

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, és
tudományos érveken alapuló, részletes 
indoklással kell megtenni, megadva a 
kockázatkezelési rendszer részletes 
leírásának benyújtására kijelölt határidőt.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a kockázatkezelési rendszer részletes leírását kérik, a kérelemnek tudományos 
érveken kell alapulnia. A Bizottság e pontra vonatkozó javaslata nem elég pontos.

Módosítás 42
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
23 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség az intenzív megfigyelés 
alatt álló, emberi felhasználásra szánt 
gyógyszereket a nyilvánosság számára is 
elérhető jegyzékbe foglalja. 

Az Ügynökség az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszereket a nyilvánosság 
számára is elérhető jegyzékbe foglalja. 

Or. en



PE438.413v01-00 24/56 AM\803329HU.doc

HU

Indokolás

Azon anyagok és termékek listáját, amelyekre különleges feltételek vagy követelmények 
vonatkoznak, nem szabad „intenzív megfigyelés alatt álló” gyógyszerek jegyzékeként említeni, 
mivel a különböző gyógyszerekre nem vonatkozhat különböző szintű megfigyelés, és az ilyen 
erős megfogalmazás elriaszthatja a betegeket a kezelés betartásától.

Módosítás 43
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „megfelelő szintű hozzáférés” 
fogalmának meghatározása során az
Ügynökség együttműködik az 
egészségügyi szakembereket, a betegeket 
és a fogyasztókat képviselő szervezetekkel. 

Or. en

Indokolás

Örvendetes, hogy a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára megfelelő szintű 
hozzáférést biztosítanak az Eudravigilance adatbázishoz. Annak érdekében azonban, hogy ez 
a hozzáférés betegközpontú legyen és a betegek valós információigényére reagáljon, a 
„megfelelő szintű hozzáférés” fogalmának meghatározása során konzultálni kell a betegek és 
a fogyasztók szervezeteivel.

Módosítás 44
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EudraVigilance adatbázis a 
tagállamok illetékes hatóságai, az 

(2) Az EudraVigilance adatbázis a 
tagállamok illetékes hatóságai, az 
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Ügynökség és a Bizottság számára teljes 
mértékben hozzáférhető. A 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
számára pedig farmakovigilanciai 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
mértékű hozzáférést biztosítanak.

Ügynökség és a Bizottság számára teljes 
mértékben hozzáférhető. A 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
számára pedig farmakovigilanciai 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
mértékű hozzáférést biztosítanak. Az 
Eudravigilance adatbázishoz való 
„megfelelő szintű hozzáférés” fogalmának 
meghatározása során az Ügynökség 
minden érdekelt féllel együttműködik, 
beleértve a kutatóintézeteket, valamint az 
egészségügyi szakemberek, a betegek és a 
fogyasztók szervezeteit. 

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek az összes érdekelt féllel konzultálnia kell, hogy értékelhesse és 
meghatározhassa az Eudravigilance adatbázishoz való hozzáférés megfelelő szintjét.

Módosítás 45
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett megfelelő 
szintű hozzáféréssel rendelkezzenek az 
adatbázishoz.

Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett teljes körű
hozzáféréssel rendelkezzenek az 
adatbázishoz.

Az EudraVigilance adatbázisban tárolt 
adatokat összesített formában teszik 
elérhetővé a nyilvánosság számára, 
amelyhez az adatok értelmezésére 
vonatkozó magyarázatot is fűznek.

Or. fr
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Módosítás 46
Anne Delvaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett megfelelő 
szintű hozzáféréssel rendelkezzenek az 
adatbázishoz.

Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett 
hozzáféréssel rendelkezzenek az 
adatbázishoz. A „megfelelő szintű 
hozzáférés” fogalmának meghatározása 
során az Ügynökség együttműködik az 
egészségügyi szakembereket, a betegeket 
és a fogyasztókat képviselő szervezetekkel. 

Az EudraVigilance adatbázisban tárolt 
adatokat összesített formában teszik
elérhetővé a nyilvánosság számára, 
amelyhez az adatok értelmezésére 
vonatkozó magyarázatot is fűznek. 

Az Eudravigilance adatbázisban tárolt 
adatokat elérhetővé teszik a nyilvánosság 
számára, amelyhez az adatok értelmezésére 
vonatkozó magyarázatot is fűznek. 

Or. en

Módosítás 47
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a tagállamokkal 
együttműködve egységes, webalapú 
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Az Ügynökség a tagállamokkal 
együttműködve egységes, webalapú és más 
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Or. en
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Indokolás

Fontos annak engedélyezése, hogy a betegek az interneten keresztül történő bejelentésen kívül 
más módon is bejelenthessék a mellékhatásokat közvetlenül az egészségügyi hatóságoknak, 
elkerülve a lakosság bizonyos csoportjainak kizárását ebből a lehetőségből.

Módosítás 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a tagállamokkal 
együttműködve egységes, webalapú 
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Az Ügynökség a tagállamokkal és az 
összes érdekelt féllel együttműködve 
egységes formanyomtatványokat és 
eljárásokat – köztük webalapú 
formanyomtatványokat is – fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Az Unió területén felírt, elkészített vagy 
értékesített biológiai 
gyógyszerkészítmények nyomon 
követhetőségének biztosítása érdekében az 
egységes formanyomtatványokon és 
eljárásokban fel kell tüntetni a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának nevét, a nemzetközi 
szabadnevet, a gyógyszer 1. cikk (2) 
bekezdésében foglalt meghatározás 
szerinti nevét, valamint a gyártási tétel 
számát.

Or. en

Indokolás

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
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procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected  
adverse events which shall include means to accurately identify  biological medicinal 
products and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Módosítás 49
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a tagállamokkal 
együttműködve egységes, webalapú 
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Az Ügynökség a tagállamokkal és az 
összes érdekelt féllel együttműködve 
egységes tartalmat, formátumot és 
eljárásokat fejleszt ki, amelyeket 
használva az egészségügyi szakemberek és 
a betegek bejelenthetik a feltételezett 
mellékhatásokat, továbbá az Unió 
területén felírt, elkészített vagy értékesített 
biológiai gyógyszerkészítmények nyomon 
követhetőek.

Or. en

Indokolás

A feltételezett mellékhatáshoz kapcsolódó termék pontos azonosítása alapvető fontosságú a 
hatékony és eredményes farmakovigilanciai rendszerhez. A javasolt módosítás arra kötelezné 
az Ügynökséget, hogy felhasználóbarát egységes tartalmat, formátumot és eljárásokat 
dolgozzon ki, amelyeket használva az egészségügyi szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
mellékhatásokat.

Módosítás 50
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 2) az e rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének a) és aa) pontjában említett 
bizottságok és a koordinációs csoport 
farmakovigilanciai tevékenységekkel 
összefüggő értekezleteiről készült 
összefoglalók;

2) az e rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok és a 
koordinációs csoport farmakovigilanciai 
tevékenységekkel összefüggő 
értekezleteinek napirendje, az 
értekezletekről készült jegyzőkönyvek a 
hozott határozatokkal együtt, a szavazás 
adatai és a szavazatok indokolása, a 
kisebbségi véleményeket is beleértve;

Or. en

Indokolás

A 2004/27/EK irányelv 126b. cikke szerint „a tagállamok biztosítják [...], hogy az illetékes 
hatóság nyilvánosan hozzáférhetővé tegye saját és bizottságai eljárási szabályzatát, üléseinek 
napirendi pontjait és az ülésekről készült jegyzőkönyveket, továbbá a meghozott 
határozatokat, a szavazások adatait és a szavazáshoz fűzött indokolásokat, beleértve a 
kisebbségi véleményeket is”. Ez már így történik az Amerikai Egyesült Államok 
Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalánál, de Európában még nem valósult meg.

Módosítás 51
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) az e rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok és a 
koordinációs csoport farmakovigilanciai 
tevékenységekkel összefüggő 
értekezleteiről készült összefoglalók;

2) az e rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok és a 
koordinációs csoport farmakovigilanciai 
tevékenységekkel összefüggő 
értekezleteinek napirendje, az 
értekezletekről készült jegyzőkönyvek a 
hozott határozatokkal együtt, a szavazás  
adatai és a szavazatok indokolása, a 
kisebbségi véleményeket is beleértve;

Or. en
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Indokolás

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Módosítás 52
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) az ezen rendelet szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

3) az ezen rendelet szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek, a 
működtetésük módjára vonatkozó 
magyarázattal együtt;

Or. en

Indokolás

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  
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Módosítás 53
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 4, 4 a (új) és 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) az intenzív megfigyelés alatt álló
gyógyszereknek az ezen rendelet 23.
cikkében említett jegyzéke;

4) az ezen rendelet 23. cikkében említett 
azon gyógyszerek jegyzéke, amelyek 
engedélyezése bizonyos feltételekhez vagy 
követelményekhez kötött; 
4a) minden meglévő és új gyógyszer  
betegtájékoztatójának és alkalmazási 
előírásának legújabb elektronikus 
változata;
4b) a termékismertetőn történt 
változtatások előzményeinek rövid 
összefoglalása;
A gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon található valamennyi 
információt – a fentieket is beleértve – a 
nyilvánosság számára érthető módon kell 
ismertetni.

Or. en

Indokolás

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Módosítás 54
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) tájékoztatás arról, hogy miként kell 
jelentést tenni a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásairól, valamint egységes, 
webalapú formanyomtatványok a betegek 
és az egészségügyi szakemberek számára;

6) tájékoztatás arról, hogy miként kell 
jelentést tenni a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásairól, valamint egységes 
formanyomtatványok a betegek és az 
egészségügyi szakemberek számára;

Or. en

Indokolás

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Módosítás 55
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) a több tagállamban végzett és a 
2001/83/EK irányelv 107o. és 107q.
cikkében említett, engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
eredményeiről készült jegyzőkönyvek és 
nyilvánosan elérhető kivonatok;

8) áttekintés a több tagállamban végzett és 
a 2001/83/EK irányelv 107o. és 107q.
cikkében említett, engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
eredményeiről készült jegyzőkönyvekről és 
nyilvánosan elérhető kivonatokról;
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Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok teljes jegyzőkönyve általában nagy 
méretű dokumentum, amelynek összes megadott adata valószínűleg nem érdekli a 
nyilvánosságot, azaz a klinikai vizsgálatokban operatívan részt nem vett személyeket. A 
jegyzőkönyvekről adott áttekintés megfelelőbb dokumentum, mivel csak a lényeges 
információkat tartalmazza a vizsgálat tervezéséről és a végpontokról. Ha a teljes vizsgálati 
jelentés helyett az eredmények nyilvános kivonatát hozzák nyilvánosságra, a jegyzőkönyvről 
készített áttekintés is megfelelőbb.

Módosítás 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) E portál elindítása előtt az 
Ügynökség konzultál az érdekelt felekkel 
(beleértve a betegek csoportjait, az 
egészségügyi szakembereket és az ágazat 
képviselőit), és kikéri véleményüket.

Or. en

Indokolás

A weboldal elindítása előtt fontosnak tűnik a konzultáció azokkal az érdekelt felekkel, akik 
érintettek az Ügynökség portálján nyújtott tájékoztatásban.

Módosítás 57
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
27 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség figyelemmel kísér egyes 
orvostudományi szakirodalmakat a 
bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét.

(1) Az Ügynökség figyelemmel kísér egyes 
orvostudományi szakirodalmakat a 
bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét. Az Ügynökség figyelemmel 
kísér minden orvostudományi 
szakirodalmat a jól megalapozott 
felhasználású hatóanyagokat tartalmazó, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében.

Or. en

Indokolás

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Módosítás 58
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség figyelemmel kísér egyes 
orvostudományi szakirodalmakat a 

(1) Az Ügynökség figyelemmel kísér egyes 
orvostudományi szakirodalmakat a 
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bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét.

bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét. Az Ügynökség figyelemmel 
kísér minden orvostudományi 
szakirodalmat a jól megalapozott 
felhasználású hatóanyagokat tartalmazó, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében.

Or. en

Indokolás

A javaslat kötelezi a forgalombahozatali engedély jogosultját az EudraVigilance figyelemmel 
kísérésére, hogy lássa, miről számol be az EMA; kötelezi továbbá a ki nem választott, egyéb 
orvostudományi szakirodalom és a nem tárgyalt gyógyszerek figyelemmel kísérésére. A jól 
megalapozott felhasználású hatóanyagok tekintetében az Európai Gyógyszerügynökség is 
elvégezheti ezt a feladatot, mivel az átvizsgált adatbázisokban minden olyan 
forgalombahozataliengedély-jogosult is általában keresést folytat, aki jól megalapozott 
felhasználású hatóanyaggal rendelkezik. Ezért az Európai Gyógyszerügynökség kötelező 
megbízása ezzel a feladattal az összes jól megalapozott felhasználású hatóanyag tekintetében 
ésszerű és hatékony (csak egyszer kell elvégezni).

Módosítás 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tekintettel arra, hogy egyes 
gyógyszerek mellékhatásokat okoznak, az 
Ügynökségnek vagy az illetékes 
hatóságoknak fontolóra kellene venniük 
az ezekkel a gyógyszerekkel történő 
kezelések megkezdése előtt kötelezően 
elvégzendő diagnózis-ellenőrzés 
bevezetését.
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Or. es

Módosítás 60
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
27 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség figyelemmel kísér egyes
orvostudományi szakirodalmakat a 
bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét.

(1) Az Ügynökség figyelemmel kíséri az
orvostudományi szakirodalmakat a 
bizonyos hatóanyagokat tartalmazó, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásaival kapcsolatos 
jelentések tekintetében. Közzéteszi a 
megfigyelés tárgyát képező hatóanyagok és 
a figyelemmel kísért publikációk 
jegyzékét.

(2) Az Ügynökség a válogatott
szakirodalomból származó releváns 
információkat beviszi az EudraVigilance 
adatbázisba.

(2) Az Ügynökség a szakirodalomból 
származó releváns információkat beviszi az 
EudraVigilance adatbázisba.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek az egész orvostudományi szakirodalmat át kell tekintenie a jól ismert 
hatóanyagokkal kapcsolatban, ellenkező esetben nem teljesül az a szándék, hogy csökkentsék 
a forgalombahozatali engedély jogosultjára háruló munkaterhet, mivel a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának is figyelemmel kell kísérnie mindazt a szakirodalmat, amit az 
Ügynökség már áttekintett, továbbá a teljes egyéb szakirodalmat is.

Módosítás 61
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A farmakovigilanciai 
kockázatértékelési tanácsadó bizottság 
értékeli az időszakos gyógyszerbiztonsági
jelentéseket.

(3) A farmakovigilanciai bizottság a 
rendelkezésre álló információk alapján –
beleértve az időszakos jelentéseket és az 
Eudravigilance adatbázisba bevitt 
adatokat – tudományosan értékeli a
gyógyszer előny-kockázat viszonyát.

Az értékelő jelentést az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának.

A gyógyszer előny-kockázat viszonyáról 
szóló tudományos jelentést az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának és a koordinációs 
csoportnak. 

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
az értékelő jelentés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül észrevételeket 
nyújthat be az Ügynökséghez.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
és a koordinációs csoport az értékelő 
jelentés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül észrevételeket nyújthat be a
farmakovigilanciai bizottsághoz. 

A farmakovigilanciai kockázatértékelési 
tanácsadó bizottság a forgalombahozatali 
engedély jogosultja számára az 
észrevételek megtételére biztosított időszak 
lejártát követő ülésén – módosításokkal 
vagy módosítások nélkül – elfogadja az 
értékelő jelentést, figyelembe véve a 
forgalombahozatali engedély jogosultja
által benyújtott észrevételeket. 

A farmakovigilanciai bizottság a 
forgalombahozatali engedély jogosultja és 
a koordinációs csoport számára az 
észrevételek megtételére biztosított időszak 
lejártát követő ülésén – módosításokkal 
vagy módosítások nélkül – elfogadja az 
értékelő jelentést, figyelembe véve a 
benyújtott észrevételeket. 

[a 3. cikkben említett dátumnál 18 
hónappal későbbi dátum]-tól kezdődően 
az értékelő jelentéseket azonnal közzé kell 
tenni az európai gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon.

Or. en

Indokolás

Az előadó által vázolt tudományos értékelő jelentésnek a cégek által átadott (időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések, továbbá a klinikai vizsgálatokból és a forgalombahozatali 
engedély megadását követően végzett vizsgálatokból származó adatok), valamint a különböző 
tagállamok farmakovigilanciai rendszereitől (az egészségügyi szakemberek és a betegek 
bejelentéseit is beleértve) beérkezett adatokon kell alapulnia.
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Módosítás 62
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A farmakovigilanciai 
kockázatértékelési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételét követő 30 
napon belül az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága elbírálja a 
jelentést, és véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

(4) A farmakovigilanciai bizottság a 
jelentés elfogadását követő 30 napon belül 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai bizottság jogkörét ki kell bővíteni az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságához és a koordinációs csoporthoz képest. Sem az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága, sem a koordinációs csoport nem szaktanácsadó testület a 
farmakovigilancia területén – feladatuk a kockázatok és előnyök összességében történő 
mérlegelése. A farmakovigilanciai bizottság feladata a farmakovigilanciára terjed ki; a 
szerepek felesleges kettőződésének elkerülése érdekében jogot kell biztosítani a bizottságnak 
arra, hogy közvetlenül határozati javaslatot tehessen az Európai Bizottságnak.

Módosítás 63
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett véleményeket és határozatokat a 
nyilvánosság számára a 26. cikkben 
említett európai gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül teszik 

(6) Az ezen cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett értékelő jelentéseket, 
véleményeket és határozatokat a 
nyilvánosság számára a 26. cikkben 
említett európai gyógyszerbiztonsági 
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elérhetővé. internetes portálon keresztül teszik 
elérhetővé.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság fontos a betegek és a polgárok egészségügyi hatóságok 
elszámoltathatóságába vetett bizalmának helyreállítása szempontjából.

Módosítás 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett véleményeket és határozatokat a 
nyilvánosság számára a 26. cikkben 
említett európai gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül teszik 
elérhetővé.

(6) Az e cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett végleges véleményeket és végleges 
határozatokat a nyilvánosság számára a 26. 
cikkben említett európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül teszik elérhetővé.

Or. fr

Indokolás

Az internetes portálon közzétenni kívánt információnak teljesnek kell lennie, de nem 
összetettnek.

Módosítás 65
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kérésére az Ügynökség a A Bizottság kérésére az Ügynökség a 



PE438.413v01-00 40/56 AM\803329HU.doc

HU

tagállamokkal együttműködve részt vesz a 
farmakovigilanciai technikai intézkedések 
nemzetközi harmonizációjában és
szabványosításában. 

tagállamokkal és az összes érdekelt féllel 
együttműködve részt vesz a 
farmakovigilanciai technikai intézkedések 
nemzetközi harmonizációjában és 
szabványosításában. Ezt a munkát a 
betegek igényei alapján, tudományos 
szempontokat szem előtt tartva végzik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 2001/83/EK irányelv 108. cikkének módosítására irányuló javaslatokkal 
való összhang biztosítása. 

Módosítás 66
Michail Tremopoulos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 e a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28ea. cikk
Környezeti hatások figyelése

A tagállamok egy vagy több hatóságot 
jelölnek ki a gyógyszerek káros környezeti 
hatásainak figyelemmel kísérésére. Ha 
valamelyik kijelölt hatóság olyan 
környezeti veszélyt észlel, amely 
súlyosabb, mint ami a 8. cikk (3) 
bekezdésének ca) pontja szerinti 
értékelésben szerepel, vagy ha újabb káros 
környezeti hatásokat állapít meg, 
haladéktalanul benyújtja minden 
megállapítását az illetékes hatósághoz, 
amely továbbítja a megállapításokat az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség az 
információk kézhezvételét követően 
értékeli, hogy az előny-kockázat viszony –
figyelemmel az új megállapításokra –
továbbra is kedvező-e. 
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Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciát a káros környezeti hatásokra is ki kell terjeszteni. 

Módosítás 67
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 f cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség rendszeresen ellenőrzi
farmakovigilanciai feladatait, és kétévente 
jelentést tesz az eredményekről az 
igazgatótanácsnak.

Az Ügynökség rendszeresen független 
ellenőrzést végez farmakovigilanciai 
feladatai tekintetében, és kétévente 
jelentést tesz az eredményekről az 
igazgatótanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezet szövege független ellenőrzések lefolytatását javasolja a tagállamok 
számára (13. módosítás). A rendelettervezet Ügynökségről szóló 28f. cikkét, amely hasonló 
rendelkezést tartalmaz, a következetesség érdekében ugyanúgy kellene módosítani.

Módosítás 68
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 f a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28fa. cikk
Környezeti hatások felügyelete és 
környezetvédelem
A tagállamok egy vagy több nemzeti 
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hatóságot jelölnek ki a gyógyszereknek a 
közegészségügyre vagy a környezetre 
gyakorolt káros környezeti hatásainak 
figyelemmel kísérésére. Ha valamelyik 
kijelölt hatóság olyan környezeti veszélyt 
észlel, amely súlyosabb, mint ami a 8. cikk 
(3) bekezdésének ca) pontja szerinti 
értékelésben szerepel, vagy ha újabb káros 
környezeti hatásokat állapít meg, 
haladéktalanul benyújtja minden 
megállapítását az Európai 
Gyógyszerügynökséghez és az illetékes 
hatósághoz. Az Ügynökség az információk 
kézhezvételét követően értékeli, hogy az 
előny-kockázat viszony – figyelemmel az 
új megállapításokra – továbbra is 
kedvező-e. Ennek nem szabad a súlyos 
vagy életveszélyes betegségek kezeléséhez 
szükséges gyógyszerek engedélyének 
visszavonásához vezetnie.

Or. en

Módosítás 69
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – a pont
726/2004/EK rendelet
56 cikk – 1 bekezdés – a a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a farmakovigilanciai 
kockázatértékelési tanácsadó bizottság, 
amely azért felelős, hogy az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilanciára vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatban tanáccsal lássa 
el az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságát és a koordinációs 
csoportot;”

„aa) a farmakovigilanciai bizottság, amely 
felelős a központosított eljárás szerint 
forgalomba hozott gyógyszerek 
farmakovigilanciai értékeléséért;”

Or. en
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Indokolás

Ennek a bizottságnak ugyanazzal a jogkörrel kell rendelkeznie ajánlások tételére, mint 
amellyel a forgalombahozatali engedélyekért felelős európai bizottság rendelkezik (az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága). A tagállamok által a bizottság felügyelete alatt 
végzett értékelések elemzését és megvitatását követően a bizottságnak közvetlen ajánlást kell 
tudnia intéznie a Bizottsághoz egy forgalombahozatali engedély visszavonására vagy 
módosítására irányuló határozatra – anélkül, hogy a forgalombahozatali engedélyezéssel 
foglalkozó bizottságok gyámkodása alatt kelljen dolgoznia. 

Módosítás 70
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – b a pont (új)
726/2004/EK rendelet
56 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„g) vezérigazgató, aki a 64. cikkben 
meghatározott feladatokat látja el;”

Or. en

Indokolás

A pontosítás az Ügynökség felépítését, méretét és feladatait tükrözi. Az elmúlt években az új 
feladatok köre jelentősen bővült. Ma a 600 munkatársat foglalkoztató Ügynökség a második 
legnagyobb ügynökség az Európai Unióban. Ezért az ügyvezető igazgatói cím helyébe a 
vezérigazgatói cím lép, és a fogalmat az egész rendeletben ki kell cserélni.

Módosítás 71
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a forgalombahozatali engedélyek b) a forgalombahozatali engedélyek 
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jogosultjai legkésőbb (a módosító rendelet 
hatálybalépését tizennyolc hónappal 
követő dátum)-ig elektronikus úton, az a) 
pontban említett formátumban benyújtják 
az Ügynökségnek az összes, a 
Közösségben engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett gyógyszer tekintetében 
előírt információkat;

jogosultjai legkésőbb (a módosító rendelet 
hatálybalépését harminc hónappal követő 
dátum)-ig elektronikus úton, az a) pontban 
említett formátumban benyújtják az 
Ügynökségnek az összes, a Közösségben 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
gyógyszer tekintetében előírt 
információkat;

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a forgalomban lévő gyógyszerek jelentős számára és a kért információkkal 
szemben támasztott minőségi követelményre, meg kell hosszabbítani az összes kért adat 
eljuttatására vonatkozó határidőt.

Módosítás 72
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság összetétele a 
következő:

(1) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság összetétele a 
következő:

a) tíz tag és tíz póttag, akiket az 
igazgatótanács nevez ki a nemzeti illetékes 
hatóságok javaslatai alapján;

a) tíz tag és tíz póttag, akiket az 
igazgatótanács nevez ki a nemzeti illetékes 
hatóságokkal történő konzultációt 
követően, valamint a farmakovigilancia és 
az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek kockázatértékelése területén 
szerzett szakértelmük alapján, a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint;

b) öt tag és öt póttag, akiket a Bizottság 
nevez ki szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.

b) hét kiegészítő tag és öt póttag, akiket a 
Bizottság nevez ki, és akik közül legalább 
egy az egészségügyi szakembereket, 
legalább egy pedig a betegeket képviseli,
szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó 
nyilvános felhívás alapján és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően.
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Egy tagállam felkérhet egy másik 
tagállamot, hogy képviselje őt a 
bizottságban.

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük.

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük.

A Bizottság a tagok és póttagok számát a 
technikai és tudományos követelmények 
fényében kiigazíthatja. A rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
87. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies.

Módosítás 73
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság összetétele a 
következő:

(1) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság összetétele a következő:

a) tíz tag és tíz póttag, akiket az 
igazgatótanács nevez ki a nemzeti illetékes 
hatóságok javaslatai alapján;

a) tagállamonként egy tag és egy póttag, 
akiket az igazgatótanáccsal egyetértésben
a nemzeti illetékes hatóság nevez ki;

b) öt tag és öt póttag, akiket a Bizottság b) hét tag és hét póttag, akiket a Bizottság 
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nevez ki szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.

nevez ki, és akik közül egy az 
egészségügyi szakemberek, egy pedig a 
betegek képviseletét látja el, 
szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó 
nyilvános felhívás alapján és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően.

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük. 

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük.

A Bizottság a tagok és póttagok számát a 
technikai és tudományos követelmények 
fényében kiigazíthatja. A rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
87. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. it

Indokolás

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Módosítás 74
Crescenzio Rivellini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EMEA betegképviseleti és-
fogyasztói szervezetekkel folytatott 
együttműködéssel foglalkozó
munkacsoportjához tartozó egy képviselő 
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és egy póttag, illetve az EMEA 
egészségügyi szakemberek szervezeteivel 
folytatott együttműködéssel foglalkozó 
munkacsoportjához tartozó egy képviselő 
és egy póttag.

Or. it

Indokolás

A javaslat gyakorlati megvalósításának megkönnyítése érdekében fontos, hogy bevonják az 
EMEA-nál működő összes szakembert. Az összes érintett fél képviselőinek jelenléte így 
visszatükrözi a védelmi intézkedésekre és az átláthatóságra vonatkozó követelményeket, 
amelyeket a polgárok egészségének és jóllétének védelme megkövetel.

Módosítás 75
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy képviselő (és egy póttag) az EMEA 
betegképviseleti és fogyasztói 
szervezetekkel folytatott együttműködéssel 
foglalkozó munkacsoportjától, valamint 
egy képviselő (és egy póttag) az EMEA 
egészségügyi szakemberek szervezeteivel 
folytatott együttműködéssel foglalkozó
munkacsoportjától.

Or. en

Indokolás

E javaslat gyakorlati megvalósításának előmozdításához fontos az EMEA-n belül meglévő 
teljes szakértelem felhasználása.
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Módosítás 76
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy képviselő a betegképviseleti és 
fogyasztói szervezetekkel folytatott 
együttműködéssel foglalkozó
munkacsoportból és egy az egészségügyi 
szakemberek szervezeteivel folytatott 
együttműködéssel foglalkozó
munkacsoportból.

Or. ro

Módosítás 77
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség feladatai és a nemzeti 
illetékes hatóságok munkája közötti 
megfelelő koordináció elősegítése 
érdekében a nemzeti illetékes hatóságok 
képviselőinek joguk van a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság valamennyi 
értekezletén részt venni. Felkérés alapján 
pontosíthatnak bizonyos kérdéseket vagy 
tájékoztatással szolgálhatnak, de a viták 
menetét nem próbálják befolyásolni.”

(6) Az Ügynökség feladatai és a nemzeti 
illetékes hatóságok munkája közötti 
megfelelő koordináció elősegítése 
érdekében a nemzeti illetékes hatóságok 
képviselőinek joguk van a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság valamennyi 
értekezletén részt venni, és részt venni a 
vitákban. 

Or. en
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Indokolás

Lásd a 61a. cikk (1) bekezdésének módosításához fűzött indokolást.

Módosítás 78
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
62 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok átadják az Ügynökségnek a 
gyógyszerek értékelésében igazolt 
tapasztalattal rendelkező azon nemzeti 
szakértők neveit, képzettségük és 
szakterületük feltüntetésével, akik az 56.
cikk (1) cikkében említett valamely 
bizottság munkacsoportjaiban vagy 
tudományos tanácsadó csoportjaiban 
közreműködés céljából rendelkezésre 
tudnának állni.”

„A tagállamok átadják az Ügynökségnek a 
gyógyszerek értékelésében igazolt 
tapasztalattal rendelkező azon nemzeti 
szakértők neveit, képzettségük, 
szakterületük és a gyógyszercégektől való 
függetlenségük mértékének 
feltüntetésével, akik az 56. cikk (1) 
bekezdésében említett valamely bizottság 
munkacsoportjaiban vagy tudományos 
tanácsadó csoportjaiban közreműködés 
céljából rendelkezésre tudnának állni.” 

Or. en

Indokolás

Számos példa van olyan határozatokra, amelyeket új szakértői csoportok létrehozását 
követően megváltoztattak; ez óvatosságra int a szakértők és gyógyszercégek közötti 
érdekösszefonódás létezésével összefüggésben. Az ilyen kapcsolatok bejelentése nem elegendő 
ahhoz, hogy felszabadítsa a szakértőket a nyomás alól.

Módosítás 79
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
67 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Ez nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól díjakat szedjenek 
be az Ügynökség által elvégzett 
tevékenységekért.”

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Az átruházott feladatokkal 
arányos, megfelelő közfinanszírozásban 
részesülnek.”

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a farmakovigilanciai tevékenységek– az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében – továbbra is közfinanszírozásban részesüljenek. A régi (4) bekezdés szövegét meg 
kell tartani.

Módosítás 80
Anne Delvaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
67 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Ez nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól díjakat szedjenek 
be az Ügynökség által elvégzett 
tevékenységekért.”

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Az átruházott feladatokkal 
arányos, megfelelő közfinanszírozásban 
részesülnek.”

Or. en
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Módosítás 81
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
67 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Ez nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól díjakat szedjenek 
be az Ügynökség által elvégzett 
tevékenységekért.

(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak, és az ellátandó feladatokkal
arányos közfinanszírozásban részesülnek.
Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy
közvetetten további forrásokat szedjenek 
be az Ügynökség tevékenységeinek 
megvalósításához, amennyiben annak 
függetlensége szigorúan garantált.

Or. fr

Indokolás

A farmakovigilanciai tevékenységek szigorú pénzügyi függetlenségét biztosítani kell. El kell 
tehát kerülni a közvetlen díjbeszedést, amely a nyújtott szolgáltatások ellenében történő 
kifizetésen alapuló kapcsolatot hozhat létre.

Módosítás 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
80a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
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80a. cikk
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
jogorvoslattal élhet az e rendelet 56. cikke 
(1) bekezdésének aa) pontjában említett 
bizottság által adott az értékelő jelentések 
vagy vélemények ellen, és kérheti, hogy az 
Ügynökség bizottságaitól független 
ügynökségi szerv vizsgálja felül 
határozatait. A megfelelő intézkedéseket 
és eljárásokat az e rendelet 87. cikkének 
(2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Módosítás 83
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a) A 107. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) Az egynél több forgalombahozatali 
engedélyt érintő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseknek a 
2001/83/EK irányelv 107e. cikkének (1) 
bekezdése szerint történő értékelése 
esetén, amely engedélyek között nincs a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
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kiadott engedély, a koordinációs csoport a 
beérkezéstől számított 30 napon belül 
megvizsgálja a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentését, és véleményt ad ki az érintett
forgalombahozatali engedélyek 
fenntartásáról, módosításáról, 
felfüggesztéséről vagy visszavonásáról, 
amelyben meghatározza a vélemény 
végrehajtásának időrendjét. E véleményt 
azonnal közzéteszik, a kisebbségi
álláspontok feltüntetése mellett.

Or. fr

Módosítás 84
János Áder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
azon előírás, amely szerint a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatához 
szükséges lényeges információk 
összefoglalását a(z) …/…./EK irányelvvel 
módosított 2001/83/EK irányelv 11. 
cikkének (3a) pontja és 59. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontja által szabályozott 
alkalmazási előírásba és 
betegtájékoztatóba fel kell venni, az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre is 
vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
azon előírás, amely szerint a(z) …/…./EK 
irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja alapján 
az alkalmazási előíráson és a 
betegtájékoztatóba fel kell tüntetni, hogy a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll, 
illetve hogy az új információt megfelelően 
jelezni kell az e rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdésében megjelölt időpont előtt 
megadott forgalombahozatali engedélyekre 
is vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Or. hu
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Indokolás

A lényeges információk külön mezőben való feltüntetése indokolatlan, hiszen az alkalmazási 
előírás, illetve a betegtájékoztató egészének elolvasásával kapja meg a beteg és az orvos a 
gyógyszer biztonságos és hatékony használatához szükséges információt. A lényeges 
információk összefoglalása olyan gyakorlathoz vezethet, hogy a beteg és az orvos figyelme 
csak ezen fekete keretes írásra korlátozódik, ami végső soron a gyógyszer biztonságos 
felhasználását veszélyeztetné.

Módosítás 85
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
azon előírás, amely szerint a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatához 
szükséges lényeges információk 
összefoglalását a(z) …/…./EK irányelvvel 
módosított 2001/83/EK irányelv 11. 
cikkének (3a) pontja és 59. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontja által szabályozott 
alkalmazási előírásba és 
betegtájékoztatóba fel kell venni, az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre is 
vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

törölve

Or. fr

Indokolás

A lényeges információk összefoglalásának beillesztése felesleges (mivel az alkalmazási előírás
már önmagában a fontos információk szintézise), megzavarhatja a betegeket (akik figyelmen 
kívül hagyhatnak az alkalmazási előírásban szereplő, a lényeges információk 
összefoglalásában viszont nem szereplő fontos információkat), és olvashatósági problémát is 
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okozhat (például a több nyelven kiadott ismertetők esetében).

Módosítás 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
azon előírás, amely szerint a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatához 
szükséges lényeges információk 
összefoglalását a(z) …/…./EK irányelvvel 
módosított 2001/83/EK irányelv 11.
cikkének (3a) pontja és 59. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontja által szabályozott 
alkalmazási előírásba és 
betegtájékoztatóba fel kell venni, az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre is 
vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó,
a(z) …/…./EK irányelvvel módosított 
2001/83/EK irányelv 11. cikkének (3a) 
pontja és 59. cikke (1) bekezdésének aa) 
pontja által szabályozott előírás az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre is 
vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Or. en

Indokolás

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.
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