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Módosítás 8
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 
viszony felmérésével foglalkozó 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.

Or. fr

Indokolás

A „Farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlzottan korlátozó 
és azáltal, hogy a külön kezelt kockázatfelmérést állítja középpontba, figyelmen kívül hagyja a 
gyógyszerekre vonatkozó előny-kockázat viszony elemzésének szükségességét.  Holott „a 
farmakovigilanciával kapcsolatos valamennyi kérdés” vizsgálata a bizottsághoz tartozik 
(rendeletre irányuló javaslat, 1. cikk 12. pont).

E módosítás a rendeletre irányuló javaslat teljes szövegére alkalmazandó.

Módosítás 9
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai (7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
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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.

értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 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.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között.

Módosítás 10
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek biztonságát érintő aggályokra 
adott, közösségszerte egységes válasz 
biztosítása érdekében a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilanciával kapcsolatos minden 
kérdésben támogatja az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságát és az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi 

törölve
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irányelvvellétrehozott koordinációs 
csoportot. Az értékelések következetessége 
és folytonossága érdekében azonban az e 
rendelet szerint engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek előny-
kockázat viszonyának értékelése 
tekintetében a végső felelősség az 
Ügynökségen belül működő emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságáé és a forgalombahozatali 
engedélyek kiadásáért felelős illetékes 
hatóságoké.

Or. fr

Módosítás 11
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 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Komoly probléma áll fenn a kezelési előírások betartásával kapcsolatban, ami súlyos 
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következményekkel jár a betegek egészségére, és ez megterheli a nemzeti egészségügyi 
rendszereket.  Az ilyen erőteljes megfogalmazás még inkább eltántoríthatja a betegeket attól, 
hogy alávessék magukat a kezelésnek, és közvetetten hatást gyakorol a lehetséges 
mellékhatások jelentésére az e termékkategóriába nem tartozó termékek esetében. A betegeket 
és az egészségügyi szakembereket bátorítani kell arra, hogy minden feltételezett mellékhatást 
jelentsenek.

Módosítás 12
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

„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, a farmakovigilanciai előny-
kockázat viszony felmérésével foglalkozó
tanácsadó bizottság segíti.”

Or. fr

Indokolás

A „Farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlzottan korlátozó 
és azáltal, hogy a külön kezelt kockázatfelmérést állítja középpontba, figyelmen kívül hagyja a 
gyógyszerekre vonatkozó előny-kockázat viszony elemzésének szükségességét.  Holott „a 
farmakovigilanciával kapcsolatos valamennyi kérdés” vizsgálata a bizottsághoz tartozik 
(rendeletre irányuló javaslat, 1. cikk 12. pont).

E módosítás a rendeletre irányuló javaslat teljes szövegére alkalmazandó.

Módosítás 13
Bernadette Vergnaud

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

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A farmakovigilanciai és a forgalombahozatali engedélyezési tevékenységek közti szigorú 
különbségtétel következménye.

Módosítás 14
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A különleges feltételekhez és követelményekhez kötött hatóanyagok és termékek jegyzékére 
való hivatkozáskor az „intenzív megfigyelés alatt álló” kifejezés nem helyénvaló, mivel a 
különböző gyógyszerekre nem kellene különböző megfigyelési szinteket alkalmazni, és az ilyen 
erőteljes fogalmazás elriasztaná a betegeket attól, hogy kövessék a kezelést.
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Módosítás 15
Bernadette Vergnaud

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 
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat. A 
távbejelentésre vonatkozó fenti lehetőséget 
a tagállamok minden állampolgára 
anyanyelvén igénybe veheti.

Ezenfelül az Ügynökség minden eszközt –
pl. egy közvetlen telefonszámot vagy külön 
e-mail címet – a betegek rendelkezésére 
bocsát a nem kívánt mellékhatások 
bejelentéséhez.

Or. fr

Módosítás 16
Ashley Fox

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
összefoglalója;

Or. en
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Indokolás

A nemzeti biztonsági internetes portálokon elhelyezett tájékoztatást egyszerű és érthető módon 
kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összefoglaló formátumban és egy, a nem 
szakértő közönségnek készült változatban kell ismertetni. A betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást is közzé kell tenni a nemzeti biztonsági internetes portálokon, mivel 
alapvető információkat tartalmaznak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, ami 
kulcsfontosságú azok biztonságos használata szempontjából. 

Módosítás 17
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) az olyan gyógyszerek ezen rendelet 23. 
cikkében említett jegyzéke, melyek 
engedélyezése bizonyos feltételekhez és 
követelményekhez kötött;

Or. en

Indokolás

A nemzeti biztonsági internetes portálokon elhelyezett tájékoztatást egyszerű és érthető módon 
kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összefoglaló formátumban és egy, a nem 
szakértő közönségnek készült változatban kell ismertetni. A betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást is közzé kell tenni a nemzeti biztonsági internetes portálokon, mivel 
alapvető információkat tartalmaznak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, ami 
kulcsfontosságú azok biztonságos használata szempontjából. 

Módosítás 18
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) az olyan gyógyszerek ezen rendelet 23. 
cikkében említett jegyzéke, melyek 
engedélyezése bizonyos feltételekhez és 
követelményekhez kötött;

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. 

Módosítás 19
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a betegtájékoztató és az alkalmazási 
előírás legújabb elektronikus változata 
valamennyi gyógyszer vonatkozásában, 
beleértve az új gyógyszereket is;

Or. en

Indokolás

A nemzeti biztonsági internetes portálokon elhelyezett tájékoztatást egyszerű és érthető módon 
kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összefoglaló formátumban és egy, a nem 
szakértő közönségnek készült változatban kell ismertetni. A betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást is közzé kell tenni a nemzeti biztonsági internetes portálokon, mivel 
alapvető információkat tartalmaznak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, ami 
kulcsfontosságú azok biztonságos használata szempontjából. 
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Módosítás 20
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a betegtájékoztató és az alkalmazási 
előírás legújabb elektronikus változata 
valamennyi gyógyszer vonatkozásában, 
beleértve az új gyógyszereket is; 

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. 

Módosítás 21
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) a termékismertető szövegében 
eszközölt változtatások rövid 
összefoglalója. 

A nemzeti biztonsági internetes 
portálokon elhelyezett tájékoztatást –
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beleértve az e cikk 1-4b pontjaiban 
említett információkat is – a nyilvánosság 
számára érthető módon kell megjeleníteni.

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. 

Módosítás 22
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) a termékismertető szövegében 
eszközölt változtatások rövid 
összefoglalója; 

Or. en

Indokolás

A nemzeti biztonsági internetes portálokon elhelyezett tájékoztatást egyszerű és érthető módon 
kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összefoglaló formátumban és egy, a nem 
szakértő közönségnek készült változatban kell ismertetni. A betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást is közzé kell tenni a nemzeti biztonsági internetes portálokon, mivel 
alapvető információkat tartalmaznak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, ami 
kulcsfontosságú azok biztonságos használata szempontjából. 
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Módosítás 23
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) a rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok, a 
koordinációs csoport, a nemzeti illetékes 
hatóságok és a Bizottság által a rendelet 
28., 28a. és 28b. cikkének és a 2001/83/EK 
irányelv IX. címe 3. fejezete 2. és 3. 
szakaszának keretében végzett 
értékelésekben levont következtetések, 
valamint ajánlásaik, véleményeik és 
döntéseik;

(10) a rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok, a 
koordinációs csoport, a nemzeti illetékes 
hatóságok és a Bizottság által a rendelet 
28., 28a. és 28b. cikkének és a 2001/83/EK
irányelv IX. címe 3. fejezete 2. és 3. 
szakaszának keretében végzett 
értékelésekben levont következtetések, 
valamint ajánlásaik, véleményeik és 
döntéseik;

A nemzeti biztonsági internetes portálon 
elhelyezett tájékoztatást – beleértve az e 
cikk 1-10 pontjaiban említett 
információkat is – a nyilvánosság 
számára érthető módon kell megjeleníteni. 
A gyógyszerek biztonságosságával és 
lehetséges kockázataival kapcsolatos 
információkat az igazolt előnyök 
összességével összefüggésben kell 
bemutatni. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti biztonsági internetes portálokon elhelyezett tájékoztatást egyszerű és érthető módon 
kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összefoglaló formátumban és egy, a nem 
szakértő közönségnek készült változatban kell ismertetni. A betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást is közzé kell tenni a nemzeti biztonsági internetes portálokon, mivel 
alapvető információkat tartalmaznak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban, ami 
kulcsfontosságú azok biztonságos használata szempontjából. 



PE438.462v02-00 14/25 AM\804884HU.doc

HU

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E portál beindítása előtt az ügynökség 
konzultál az érintett érdekeltekkel (így a 
betegek csoportjaival, az egészségügyi 
szakemberekkel és az iparág képviselőivel) 
véleményük megismerése érdekében.

Or. en

Indokolás

A weboldal beindítása előtt fontos konzultálni az érdekeltekkel, akikre az ügynökség portálján 
közzétett információk vonatkoznak.

Módosítás 25
Ashley Fox

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.
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Or. en

Indokolás

Az ügynökségnek el kell végeznie a jól ismert hatóanyagokra vonatkozó szakirodalom 
figyelését, különben a forgalomba hozatali engedély jogosultja munkaterhelésének 
csökkentésére irányuló szándék nem válhat valósággá, mivel a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának kellene figyelni, hogy milyen szakirodalmat figyel az Ügynökség, valamint az 
összes egyéb szakirodalmat. 

Módosítás 26
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az európai farmakovigilanciai 
bizottság valamennyi rendelkezésre álló 
adat alapján – beleértve az időszakos 
aktualizált jelentéseket és az 
Eudravigilance adatbázisban található 
adatokat is – 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, valamint a 
farmakovigilanciai kockázatok értékelését 
végző koordinációs csoporthoz.

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

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

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság a forgalombahozatali 
engedély jogosultja számára az 
észrevételek megtételére biztosított időszak 
lejártát követő ülésén – módosításokkal 

Az európai farmakovigilanciai bizottság a 
forgalombahozatali engedély jogosultja és 
a farmakovigilanciai kockázatok 
értékelését végző koordinációs csoport
számára az észrevételek megtételére 
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vagy módosítások nélkül – elfogadja az 
értékelő jelentést, figyelembe véve a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott észrevételeket.

biztosított időszak lejártát követő ülésén –
módosításokkal vagy módosítások nélkül –
elfogadja az értékelő jelentést, valamennyi 
benyújtott észrevétel figyelembe vételével.
Az értékelő jelentést a 
gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos 
európai internetes portálon 
haladéktalanul [18 hónappal a 3. cikkben 
meghatározott időpont után] közzéteszik. 

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 27
Bernadette Vergnaud

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 
kockázatfelmérési 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 jelentés elfogadását követő 30 napon 
belül az európai farmakovigilanciai 
bizottság véleményt fogad el az érintett
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 
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Módosítás 28
Bernadette Vergnaud

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

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 29
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a farmakovigilanciai
kockázatfelmérési 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 
azért felelős, hogy a központi eljárás 
szerint forgalomba hozott gyógyszerek
farmakovigilanciája érdekében a 
forgalomba hozatalt követő értékelést 
elvégezze;”
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Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 30
Bernadette Vergnaud

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 bizottság 
összetétele a következő:

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

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

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) öt tag és öt póttag, beleértve legalább 
egy egészségügyi szakértő képviselőt, 
legalább egy betegképviselőt és legalább 
egy fogyasztói képviselőt, akiket a 
Bizottság nevez ki 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. fr
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Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 31
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a 
farmakovigilancia és az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
kockázatértékelése terén szerzett 
szakértelmük alapján nevezik ki, mégpedig 
oly módon, hogy a szakmai képesítések 
legmagasabb szintje és az idevágó 
szakértelem széles skálája biztosított 
legyen. Az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója segíti az igazgatótanács és a 
Bizottság munkáját, hogy a tanácsadó 
bizottság végső összetétele összhangban 
legyen a feladatai szempontjából releváns 
tudományos területekkel.

(2) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a 
farmakovigilancia és az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
kockázatértékelése terén szerzett 
szakértelmük alapján nevezik ki, mégpedig 
oly módon, hogy a szakmai képesítések 
legmagasabb szintje és az idevágó 
szakértelem széles skálája biztosított 
legyen. A tagok hierarchia szempontjából 
függetlenek a nemzeti forgalomba 
hozatalának engedélyezésért felelős 
bizottságtól és az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek biztosságától. Az 
Ügynökség ügyvezető igazgatója segíti az 
igazgatótanács és a Bizottság munkáját, 
hogy a tanácsadó bizottság végső 
összetétele összhangban legyen a feladatai 
szempontjából releváns tudományos 
területekkel.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 
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Módosítás 32
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság
tagjai és póttagjait hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra nevezik ki.
A tanácsadó bizottság tagjai közül választja 
meg elnökét, hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra.

(3) A farmakovigilanciai bizottság tagjait
és póttagjait hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra nevezik ki.
A tanácsadó bizottság tagjai közül választja 
meg elnökét, hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 33
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottságra a 
61. cikk (3), (4), (7) és (8) bekezdése 
vonatkozik.

(4) A farmakovigilanciai bizottságra a 61. 
cikk (3), (4), (7) és (8) bekezdése 
vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 
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Módosítás 34
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
tagjai és póttagjai semmilyen nemzeti 
illetékes hatóságtól, szervezettől vagy 
személytől nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasításokat. A rájuk bízott 
feladatokat objektíven és pártatlanul 
végzik.

(5) A farmakovigilanciai bizottság tagjai és 
póttagjai semmilyen nemzeti illetékes 
hatóságtól, szervezettől vagy személytől 
nem kérhetnek és nem fogadhatnak el 
utasításokat. A rájuk bízott feladatokat 
objektíven és pártatlanul végzik.

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 35
Bernadette Vergnaud

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 

törölve
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tájékoztatással szolgálhatnak, de a viták 
menetét nem próbálják befolyásolni.”

Or. fr

Indokolás

Az szöveg az Ügynökség új felépítésének való megfeleltetése, amely szigorúan különbséget 
tesz a farmakovigilancia és a forgalombahozatali engedélyek között. 

Módosítás 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b alpont
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 átruházott feladatokkal arányos, 
megfelelő közfinanszírozásban 
részesülnek. Ez nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy az Ügynökség
feladatainak teljesítéséhez közvetett külső 
forrásokat használjon, feltéve, hogy 
függetlensége mindvégig szigorúan 
garantált marad.”

Or. fr

Indokolás

Garantálni kell a farmakovigilanciai tevékenységek szigorú pénzügyi függetlenségét.  Éppen 
ezért kerülendő a közvetlen díjak beszedése, amelyek által létrejöhet az „elvégzett 
szolgáltatásért való fizetés” alapján fennálló kapcsolat.
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Módosítás 37
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 összefoglalójának beillesztése felesleges (az adott termék jellemzőit 
tartalmazó betegtájékoztatóban már szerepelnek a lényeges információk), a betegek számára 
félreértésekhez vezethetnek (a betegek figyelmét esetleg elkerülhetik a betegtájékoztatóban 
leírt olyan információk, amelyek a lényeges információk összefoglalójában nem szerepelnek), 
illetve olvashatósági problémákat okozhatnak (pl. a több nyelven nyomtatott tájékoztatók 
esetében).
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Módosítás 38
Antonyia Parvanova

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 által 
szabályozott, 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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