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Módosítás 3
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem kellően megalapozott. Nem olyan tájékoztatási stratégiát határoz meg, amely 
megfelel a betegek szükségleteinek. Ehelyett kizárólag arra összpontosít, hogy az anyagi 
érdekekkel rendelkező iparágat feljogosítsa „információk” terjesztésére. Elmossa a hirdetés 
és a tájékoztatás közötti különbséget, amit a legjobban az mutat, hogy megkísérli megengedni 
az „információk” nyomtatott médiában való közzétételét. A megfelelő tájékoztatási 
stratégiának ennél sokkalta szélesebb körűnek kell lennie, és azt hatóságoknak – nem pedig 
gyógyszeripari cégeknek – kell végrehajtania. Az új Bizottságnak új javaslattal kellene 
előállnia, hogy az Európai Parlament ne kényszerüljön a javaslat teljes újraszövegezésére.

Módosítás 4
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Indokolás

E jogalkotási javaslatok utat nyitnak a gyógyszeripari cégek általi közvetlen hirdetés előtt. 
Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságot kizárólag az indíttatja a hatályos jogszabály 
módosításának előterjesztésére, hogy a piac bővítésével a gyógyszeripari cégek üzleti érdekeit 
szolgálja. Ezen intézkedés nem szolgálja sem az európai polgárok, sem a tagállamok érdekeit. 
Éppen ellenkezőleg, a kiadások növekedését okozza, és a kockázatokat a betegekre hárítja. E 
javaslatokat teljességgel felül kell vizsgálni.
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Módosítás 5
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fent említett, tájékoztatással
kapcsolatos tevékenységek megfelelő 
finanszírozásának biztosítása érdekében 
rendelkezéseket kell hozni az Ügynökség 
azon jogosultságáról, miszerint a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaival szemben díjbeszedéssel 
élhet.

(5) A fent említett, a nyilvánosság 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
általi tájékoztatásának nyomon 
követésével kapcsolatos tevékenységek 
megfelelő finanszírozásának biztosítása 
érdekében rendelkezéseket kell hozni az 
Ügynökség azon jogosultságáról, miszerint 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaival szemben díjbeszedéssel 
élhet.

Or. en

Módosítás 6
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új) 
726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1 a) A 9. cikk (4) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) az alkalmazási előírás tervezete a 
2001/83/EK irányelv 11. cikkében 
említettek szerint. Az előírásban fel kell 
sorolni a rendelkezésre álló egyéb kezelési 
lehetőségeket, és meg kell jelölni, hogy az 
új gyógyszer a kezelés tekintetében 
előrelépést jelent-e. Fel kell továbbá 
tüntetni az Ügynökség tudományos 
bizottságaiban lezajlott szavazás 
eredményét, különösen a gyógyszer 
jóváhagyását támogató szavazatok 
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számát;”

Or. en

Indokolás

A betegeket mindenekelőtt az összehasonlítást lehetővé tévő információk érdeklik. Ezen 
információkat az alkalmazási előírásban fel kell tüntetni.

Módosítás 7
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 9. cikk (4) bekezdése a) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) az alkalmazási előírás tervezete a 
2001/83/EK irányelv 11. cikkében 
említettek szerint. Az előírásban fel kell 
sorolni a rendelkezésre álló egyéb kezelési 
lehetőségeket, és meg kell jelölni, hogy az 
új gyógyszer a kezelés tekintetében 
előrelépést jelent-e. Fel kell továbbá 
tüntetni az Ügynökség tudományos 
bizottságaiban lezajlott szavazás 
eredményét, különösen a gyógyszer 
jóváhagyását támogató szavazatok 
számát;”

Or. en

Indokolás

A megbízható és az összehasonlítást lehetővé tévő információk hozzásegítik a polgárokat a 
megalapozott döntések meghozatalához. Néhány alkalmazási előírás és betegtájékoztató már 
tartalmaz ilyen, összehasonlítást lehetővé tevő információkat, ám ezt valamennyi gyógyszerre 
ki kellene terjeszteni. Az Ügynökség tudományos bizottságaiban lezajlott szavazás 
eredményeinek közzététele az átláthatóságot célzó bevált gyakorlat. Igen értékes információt 
nyújt az egészségügyben dolgozók számára, mivel érthetőbbé teszi számukra az új gyógyszer 
jóváhagyásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
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Módosítás 8
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új) 
726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 9. cikk (4) bekezdésének e) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

„e) az értékelő jelentés, amelynek 
mellékletben tartalmaznia kell az előadók 
által a gyógyszerről készített előzetes 
jelentést, valamint a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának megjegyzéseit”;

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség tudományos bizottságaiban lezajlott szavazás eredményeinek közzététele, az 
előadók által készített előzetes jelentés, illetve a forgalombahozatali engedély jogosultja 
megjegyzéseinek beillesztése az értékelési jelentésbe az átláthatóságot célzó bevált gyakorlat. 
Igen értékes információt nyújt az egészségügyben dolgozók számára, mivel érthetőbbé teszi 
számukra az új gyógyszer jóváhagyásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 9
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új) 
726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 9. cikk (4) bekezdésének e) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„e) az értékelő jelentés, amelynek 
mellékletben tartalmaznia kell az előadók 
által a gyógyszerről készített előzetes 
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jelentést, valamint a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának megjegyzéseit;”

Or. en

Indokolás

A megbízható és az összehasonlítást lehetővé tévő információk hozzásegítik a polgárokat a 
megalapozott döntések meghozatalához. Néhány alkalmazási előírás és betegtájékoztató már 
tartalmaz ilyen, összehasonlítást lehetővé tevő információkat, ám ezt valamennyi gyógyszerre 
ki kellene terjeszteni. Az előadók által készített előzetes jelentés, illetve a forgalombahozatali 
engedély jogosultja megjegyzéseinek beillesztése az értékelési jelentésbe az átláthatóságot 
célzó bevált gyakorlat. Igen értékes információt nyújt az egészségügyben dolgozók számára, 
mivel érthetőbbé teszi számukra az új gyógyszer jóváhagyásával kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatot.

Módosítás 10
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új) 726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 9. cikk (4) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ea) az értékelő jelentésnek a 13. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott nyilvános 
összegzése”.

Or. en

Módosítás 11
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új) 
726/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 9. cikk (4) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
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ea) az értékelő jelentésnek a 13. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott nyilvános 
összegzése.

Or. en

Indokolás

A megbízható és az összehasonlítást lehetővé tévő információk hozzásegítik a polgárokat a 
megalapozott döntések meghozatalához. Néhány alkalmazási előírás és betegtájékoztató 
tartalmaz ilyen, összehasonlítást lehetővé tevő információkat, ám ezt valamennyi gyógyszerre 
ki kellene terjeszteni. Az EMA tudományos bizottságaiban lezajlott szavazás eredményeinek, 
az előadók által készített előzetes jelentésnek, illetve a forgalombahozatali engedély 
jogosultja megjegyzéseinek közzététele az átláthatóságot célzó bevált gyakorlat. Ezek mind 
értékes információt nyújtanak az egészségügyben dolgozók számára, mivel érthetőbbé teszik 
számukra az új gyógyszer jóváhagyásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 12
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 d pont (új) 
726/2004/EK rendelet
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1d) A 10. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) Az Ügynökség terjeszti és 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a 9. cikk 
(4) bekezdése a), b), c), d), e) és ea)
pontjában említett dokumentumokat.”

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja az összhangot a 13. cikk (3) bekezdésével, amelynek célja a 
nyilvánosságnak az új gyógyszerekre vonatkozó tudományos információkhoz való 
hozzáférésének javítása.
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Módosítás 13
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1e) A 13. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„Az európai nyilvános értékelő 
jelentésnek (EPAR) összegzést kell 
tartalmaznia, amelyet a nyilvánosság 
számra érthető módon írtak meg. Az 
összegzésnek [...]tartalmaznia kell a 
gyógyszer használati feltételeiről szóló 
szakaszt, továbbá a rendelkezésre álló 
egyéb kezelési lehetőségeket felsoroló 
szakaszt, amely megjelöli, hogy az új 
gyógyszer a kezelés tekintetében 
előrelépést jelent-e.”

Or. en

Indokolás

A megbízható és az összehasonlítást lehetővé tévő információk hozzásegítik a polgárokat a 
megalapozott döntések meghozatalához. Néhány alkalmazási előírás és betegtájékoztató 
tartalmaz ilyen, összehasonlítást lehetővé tevő információkat, ám ezt valamennyi gyógyszerre 
általánosan ki kellene terjeszteni. Például a „Miért engedélyezték ezt a gyógyszert?” 
szakaszban fel kell sorolni az esetlegesen rendelkezésre álló egyéb kezelési lehetőségeket, 
illetve hogy az új gyógyszer jelent-e hozzáadott értéket a kezelés hatékonyságát, biztonságát 
vagy kényelmességét illetően.

Módosítás 14
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 e pont (új) 
726/2004/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1e) A 13. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„Az európai nyilvános értékelő 
jelentésnek (EPAR) összegzést kell 
tartalmaznia, amelyet a nyilvánosság 
számra érthető módon írtak meg. Az 
összegzésnek [...]tartalmaznia kell a 
gyógyszer használati feltételeiről szóló 
szakaszt, továbbá a rendelkezésre álló 
egyéb kezelési lehetőségeket felsoroló 
szakaszt, amely megjelöli, hogy az új 
gyógyszer a kezelés tekintetében 
előrelépést jelent-e.”

Or. en

Indokolás

A megbízható és az összehasonlítást lehetővé tévő információk hozzásegítik a polgárokat a 
megalapozott döntések meghozatalához. Néhány alkalmazási előírás és betegtájékoztató 
tartalmaz ilyen, összehasonlítást lehetővé tevő információkat, ám ezt valamennyi gyógyszerre 
ki kellene terjeszteni. Például a „Miért engedélyezték ezt a gyógyszert?” szakaszban fel kell 
sorolni az esetlegesen rendelkezésre álló egyéb kezelési lehetőségeket, illetve hogy az új 
gyógyszer jelent-e hozzáadott értéket a kezelés hatékonyságát, biztonságát vagy 
kényelmességét illetően.

Módosítás 15
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
726/2004/EK rendelet
20b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 120 napon belül 
a 2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
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azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 60 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 120 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
minden esetben továbbra is teljes 
mértékben felel az általa benyújtott 
információkért. 

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség szervezeti szükségleteinek kielégítése érdekében alapvetően fontos az 
információk értékelésére adott határidőt meghosszabbítani, továbbá biztosítani, hogy a 
vállalatok továbbra is teljes mértékben feleljenek az általuk a nyilvánosság számára nyújtott 
információkért.

Módosítás 16
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
726/2004/EK rendelet
20b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 60 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 120 napon belül 
a 2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 120 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
minden esetben továbbra is teljes 
mértékben felel az általa benyújtott 
információkért. 

Or. en
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Indokolás

Mivel az EMA várhatóan 2,5 nap alatt értékeli ki a kérelmet, a hallgatólagos jóváhagyásra 
adott 60 napos határidő túl rövid. Ez arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogy a de facto 
hallgatólagos jóváhagyás megszerzése érdekében több bejelentést nyújtson be, mint amennyit 
az Ügynökség kezelni képes. Kifejezetten ki kell kötni, hogy a vállalkozások továbbra is teljes 
mértékben felelnek az általuk a nyilvánosság számára nyújtott információkért akkor is, ha az 
Ügynökség nem emel ellenük kifogást.

Módosítás 17
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont 
726/2004/EK rendelet
20b cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha az Ügynökség a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott valamely irat módosítását 
kéri és az 30 munkanapon belül újból 
benyújtja a helyesbített bejelentést, 
lehetőséget kell nyújtani számára a 
gyorsított eljárás igénybevételére. Az 
Ügynökség 60 munkanapon belül 
megküldi az új bejelentésre adott válaszát.
Az Ügynökség ezen értékelés alapján a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának újabb díjat számít fel.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a folyamat nagyobb hatékonyságának biztosítása az értékelési idő 120 
napról 60 napra való csökkentése által, amennyiben a forgalombahozatali engedély 
jogosultja a korábban már benyújtott iratot 30 napon belül helyesbíti.

Módosítás 18
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
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726/2004/EK rendelet
20b cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha az Ügynökségnek a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott iratok alapján észrevételt 
vagy kifogást kell megfogalmaznia, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának a (4) bekezdésben 
meghatározott díj kétszeresét számítja fel.

Or. en

Indokolás

Ha az Ügynökségnek kifogásolnia kell az engedélyezésre benyújtott információkat, az a 
személyzet több idejét veszi igénybe. Ez jobban leterheli az erőforrásokat, mint valamely irat 
módosítás nélküli egyszerű jóváhagyása.

Módosítás 19
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 57. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:
„d) a valamennyi tagállam, az 
egészségügyi szakemberek, a forgalomba 
hozatali engedélyek jogosultjai és a 
nyilvánosság részére folyamatosan 
hozzáférhető adatbázis segítségével 
biztosítja az Unióban engedélyezett 
gyógyszerek mellékhatásaira vonatkozó 
információk terjesztését […], a 
személyes adatok védelmének biztosítása 
mellett[…]”

Or. en
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Indokolás

Az e cikkben hivatkozott Eudravigilance adatbázisban szereplő, a betegek által tapasztalt 
mellékhatásokra vonatkozó adatok közérdekűek. Az adatokat az egészségügyi hatóságoknak, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának, valamint független kutatóknak, egészségügyi 
szakembereknek, szakosodott beteg- és fogyasztói szervezeteknek elemezniük kell tudni a 
mellékhatások újbóli előfordulásának és a gyógyszer által kiváltott károk jövőbeli megelőzése 
érdekében.

Módosítás 20
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új) 
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 1 bekezdés – ua pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 57. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ua) a független és megbízható 
egészségügyi információk meglévő 
forrásainak népszerűsítése.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban a kezelési lehetőségekre vonatkozóan számos független és bizonyítékon 
alapuló információforrás áll rendelkezésre. E források figyelembe veszik a kulturális 
jellegzetességeket és a lakosságot érintő összefüggéseket, többek között az egészséget 
befolyásoló tényezőket. Ezeket egészségügyi hatóságok, gyógyszerügynökségek, egészségügyi 
értékelő testületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek, fogyasztói 
szervezetek és független betegszervezetek fejlesztik. Ezen információforrásokat a 
nagyközönség érdekében tevékenyen népszerűsíteni kell.

Módosítás 21
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új) 
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 1 bekezdés – u a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 57. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ua) népszerűsíti a független és 
megbízható egészségügyi információk 
meglévő forrásait.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban a kezelési lehetőségekre vonatkozóan számos független és bizonyítékon 
alapuló információforrás áll rendelkezésre. E források figyelembe veszik a kulturális 
jellegzetességeket és a lakosságot érintő összefüggéseket, többek között az egészséget 
befolyásoló tényezőket. Ezeket egészségügyi hatóságok, gyógyszerügynökségek, egészségügyi 
értékelő testületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek, fogyasztói 
szervezetek és független betegszervezetek fejlesztik. Ezen információforrásokat a 
nagyközönség érdekében tevékenyen népszerűsíteni kell.

Módosítás 22
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az 57. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"2. Az (1) bekezdés l) pontjában előírt 
adatbázis tartalmazza az alábbiak 
legfrissebb verzióját:

- alkalmazási előírás,
- betegtájékoztató,
- a címkézésen található információ, 
amely minden esetben tartalmazza 
legalább a nemzetközi szabadnevet,
- a másodlagos és elsődleges csomagolás, 
valamint a csomagban elhelyezett minden 
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egyéb eszköz mintapéldánya,
- a 14. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti 
különleges kötelezettségek mellett 
megadott engedély feltételei a teljesítés 
határidejével együtt, és adott esetben link 
az engedélyezés utáni tanulmányok 
eredményeihez vagy kockázatkezelési 
tervekhez, azok elkészültét követően;
- az európai nyilvános értékelő jelentések 
(EPAR), beleértve a 13. cikk (3) bekezdése 
szerinti, a nyilvánosság számára 
felhasználóbarát nyelven készült 
összegzést;
- az európai nyilvános értékelő jelentések 
(EPAR) (variációk vagy „engedélyezés 
után hozott intézkedések”) biztonsági 
kérdések miatti aktualizálása esetén az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának (CHMP) teljes jelentései;
- a nyilvános értékelő jelentések (PAR) és 
adott esetben azok nyilvánosság számára, 
felhasználóbarát nyelven készült 
összegzése;
- a rendszeresen frissített biztonsági 
jelentések (PSUR), értékelő jelentések és 
adott esetben azok nyilvánosság számára, 
felhasználóbarát nyelven készült 
összegzése.
Tartalmaznia kell a forgalombahozatali 
engedély kiadásának dátumát és a kiadás 
során követett eljárást (központi, 
decentralizált vagy kölcsönös elismerés).
Az adatbázist fokozatosan kell kiépíteni, 
elsőbbséget adva az e rendelet, valamint 
a 2001/83/EK irányelv III. címének 4. 
fejezete és a 2001/82/EK irányelv III. 
címének 4. fejezete által engedélyezett 
gyógyszereknek. Ezt követően az 
adatbázist az Európai Unióban
forgalomba hozott bármely gyógyszerre 
ki kell terjeszteni. E célt …-ig* kell 
elérni.
Erre az adatbázisra aktívan fel kell hívni 
az európai polgárok figyelmét. Ennek 
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érdekében a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának bármely olyan honlapján, 
amely valamely orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerre hivatkozik, szembetűnő 
linket kell elhelyezni az Eudrapharm 
adatbázis megfelelő honlapjához.
Az adatbázis a 2001/20/EK irányelv 11. 
cikkében előírt, a klinikai vizsgálatokra 
vonatkozó adatbázisban (a 
továbbiakban: „EudraCT adatbázis”)
szereplő, folyamatban levő, megszakított
vagy már befejezett klinikai vizsgálatok 
adataira vonatkozó hivatkozásokat is 
tartalmazza.
* HL: Kérem, illessze be az időpontot: 5 évvel e 
rendelet hatálybalépését követően.

Or. en

Indokolás

Az Eudrapharm adatbázisnak kell a nyilvánosságot célzó elsődleges hitelesített 
információforrássá válnia a kötelező információkhoz való hozzáférés EU-n belüli 
aszimmetriájának kezelése érdekében. A forgalombahozatali engedély jogosultjának 
honlapjairól az Eudrapharm adatbázisra mutató linkek biztosítanák, hogy a felhasználók 
közvetlenül és egyszerűen hozzáférjenek a rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló 
hitelesített és nem kereskedelmi forrásból származó információkhoz. Az EudraCT adatbázisra 
mutató linkek megkönnyítenék a tanulmányok eredményeihez való hozzáférést. Mindez 
alapvető fontosságú a bizonyítékokon alapuló tájékoztatás fejlesztéséhez és megértéséhez.

Módosítás 23
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 c pont (új) 
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az 57. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az EudraCT adatbázis nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi:
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- a vizsgálati jegyzőkönyveket és a 
vizsgálati jegyzőkönyvek későbbi 
változatait;
- a betegeknek átadott, a tájékoztatáson 
alapuló beleegyezésre szolgáló 
nyomtatvány mintapéldányát;
- egy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy 
az Európai Unión kívül végzett klinikai 
vizsgálatok megfelelnek a 2001/20/EK 
irányelv szerinti, a 6. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott etikai 
követelményeknek;
- a tanulmány befejezésének határidejét;
- a tanulmány részletes eredményeit, 
amelyeket legkésőbb a tanulmány 
lezárását követő egy évvel kell 
közzétenni.”

Or. en

Indokolás

A tanulmányok eredményei alapvető fontosságúak a bizonyítékokon alapuló tájékoztatás 
fejlesztéséhez és megértéséhez. A klinikai kísérletekre azért is vállalkoznak a résztvevők, mert 
ez segíti a tudomány haladását, és végső soron a nyilvánosság előnyére válik. A tanulmányok 
eredményeit ezért a független kutatók számára nyilvánosságra kell hozni. Az EMA-hoz 
eljuttatott valamennyi klinikai adathoz hozzáférést kell biztosítani.

Módosítás 24
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az 57. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A valamely forgalombahozatali 
engedély európai székhelyű jogosultja 
vagy a nevében eljáró harmadik személy 
által végzett valamennyi klinikai kísérletet 
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rögzíteni kell az EudraCT adatbázisban 
attól függetlenül, hogy a klinikai 
kísérletekre Európában vagy harmadik 
országokban kerül-e sor.”

Or. en

Indokolás

Mivel egyre több klinikai kísérlet folyik Európán kívül, az európai székhelyű gyógyszeripari 
cégek, valamint a nevükben harmadik személyek (szerződéses kutatószervezetek) által végzett 
valamennyi klinikai kísérletet rögzíteni kell az EudraCT adatbázisban.

Módosítás 25
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 e pont (új) 
726/2004/EK rendelet
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) A 59. cikkben a (4) bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
"4. E rendelet, a 2001/83/EK irányelv 
vagy a 2001/82/EK irányelv eltérő 
rendelkezése hiányában, ha a 
tudományos ajánlások vagy döntések 
vonatkozásában alapvető konfliktus 
mutatkozik, és az érintett szerv egy 
tagállami intézmény, az Ügynökség és az 
érintett nemzeti szerv együttműködik a 
konfliktus megoldásában vagy a 
konfliktust okozó tudományos 
kérdéseket megfelelően kifejtő közös 
okmány elkészítésében. Ezt az okmányt 
az elfogadását követően azonnal közzé 
kell tenni és nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a tudományos információk rendelkezésre bocsátása és a döntéshozatali 
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folyamat átláthatóságának megteremtése.

Módosítás 26
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 f pont (új) 
726/2004/EK rendelet
62 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) A 62. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(2) A tagállamok átadják az 
Ügynökségnek a gyógyszerek 
értékelésében igazolt tapasztalattal 
rendelkező azon nemzeti szakértők 
neveit, képzettségük és szakterületük 
feltüntetésével, valamint az 
érdekeltségeikről tett nyilatkozattal együtt,
akik az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága, a növényi 
gyógyszerekkel foglalkozó bizottság, 
valamint az állatgyógyászati 
készítmények bizottsága 
munkacsoportjaiban vagy tudományos 
tanácsadó csoportjaiban közre tudnának 
működni.”

Or. en

Indokolás

Az érdekeltségekről szóló nyilatkozatot már a jelöléskor be kellene nyújtani.

Módosítás 27
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 g pont (új) 
726/2004/EK rendelet
62 cikk – 2 a bekezdés (új)



AM\813618HU.doc 21/24 PE441.030v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2g) Az 62. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az Ügynökség és az illetékes 
nemzeti hatóságok számára átadják a 
bármely betegszervezetnek, fogyasztói 
szervezetnek, egészségügyi szakembereket 
tömörítő szervezetnek, tudóstársaságnak, 
egyéni egészségügyi szakembernek, 
politikai pártnak vagy 
véleményformálónak juttatott, a 10 eurót 
meghaladó mértékű valamennyi kifizetés 
és támogatás átfogó jegyzékét. E jegyzéket 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.”

Or. en

Indokolás

A kifizetések és támogatások közzététele lehetővé tenné a betegek és a fogyasztók számára 
annak ellenőrzését, hogy az általuk felkeresni kívánt egészségügyi szakembernek vagy annak 
a szervezetnek, amelyhez csatlakozni kívánnak, van-e kötődése a gyógyszeriparhoz. Ez olyan 
értékes információ, amely segít a rendelkezésre bocsátott információk értékelésében és az 
összefüggés figyelembevételében. A gyógyszeripari cégeknek Franciaországban és az 
Egyesült Királyságban évente nyilatkozniuk kell az illetékes hatóságok számára a 
betegszervezeteknek teljesített kifizetésekről.

Módosítás 28
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2h) A 63. cikkben a (2) bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„Az igazgatótanács tagjai, a bizottsági 
tagok, az előadók és a szakértők nem 
rendelkezhetnek olyan anyagi vagy 
egyéb érdekeltséggel a 
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gyógyszeriparban, ami befolyásolhatja 
pártatlanságukat. Arra kötelezik 
magukat, hogy a közjó érdekében és 
függetlenül járnak el, és pénzügyi 
érdekeltségeikről évente nyilatkozatot 
tesznek. Valamennyi közvetett 
érdekeltséget, amely ehhez az iparhoz 
fűződhet, feltüntetnek az Ügynökség 
által vezetett nyilvántartásban, amely a 
nyilvánosság számára az Ügynökség 
honlapján elérhető.”

Or. en

Indokolás

A hatályos jogszabályok az érdekeltségekről szóló nyilatkozatokba csak az Ügynökség 
irodáiban teszik lehetővé a betekintést. Elfogadhatatlan, hogy az érdekeltségekről szóló 
nyilatkozatba való betekintéshez Londonba kelljen utazni. A nyilatkozatokat a honlapon 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 29
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 i pont (új) 
726/2004/EK rendelet
63 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2i) Az 63. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az Ügynökség nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi:
- bizottságai és munkacsoportjai üléseinek 
részletes napirendjét, legkésőbb az ülések 
időpontja előtti napon,
- az ezen ülésekről készült 
jegyzőkönyveket, ideértve a részt vevő 
szakértők jegyzékét és azon szakértők 
jegyzékét, akik összeférhetetlenség miatt 
nem vehettek részt az ülésen, továbbá a 
meghozott határozatok leírását, a szavazás 
részleteit és kifejtését, ideértve a 
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kisebbségi véleményeket is.”

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a gyógyszerekkel kapcsolatos döntéshozatal teljes átláthatóságát és a 
nyilvánosság tudományos információkhoz való hozzáférését.

Módosítás 30
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2j) Az 63. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) Az Ügynökség bizottságainak ülései 
nyilvánosak. Az üléseket az Európai 
Gyógyszerügynökség honlapján be kell 
jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a nyilvánosság általi részvételre 
vonatkozó információkat. Az ülés 
valamennyi résztvevője számára 
biztosítani kell a háttérdokumentumokhoz 
való hozzáférést.”

Or. en

Indokolás

Az EMA szakértői tanácsadó bizottságainak az FDA szakértői tanácsadó bizottságainak 
üléseihez hasonlóan nyilvánosan kell ülésezniük, szabadon lehetővé téve beadványok 
benyújtását és az ülésen való részvételt. Ez további átláthatóságot biztosít a döntéshozatal
számára, és elősegíti a nyilvánosság tudományos információkhoz való hozzáférését.
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Módosítás 31
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 k pont (új) 
726/2004/EK rendelet
80 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2k) Az 80. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az üzleti információk bizalmas kezelése 
kizárólag akkor engedélyezhető, ha a 
kérelmező egyértelműen igazolta, hogy az 
információk közzététele indokolatlan 
mértékben sérti a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának üzleti érdekeit. Az 
üzleti információk bizalmas kezelése nem 
alkalmazható teljes dokumentumra vagy 
bizonyos dokumentumfajtákra, hanem 
csak bizonyos egyedi adatelemek törlésére 
korlátozódhat, feltéve, hogy a 
közzétételhez nem fűződik alapvető 
közérdek.” 

Or. en


