
AM\808731HU.doc PE439.867v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2008/0255(COD)

7.4.2010

MÓDOSÍTÁS:
9 - 16

Véleménytervezet
António Fernando Correia De Campos
(PE439.345v01-00)

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás (a 
726/2004/EK rendelet módosítása)

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))



PE439.867v01-00 2/9 AM\808731HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\808731HU.doc 3/9 PE439.867v01-00

HU

Módosítás 9

Ashley Foxaz ECR képviselőcsoport nevében
Anja Weisgerber az EPP képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos információkra, 
vagy azon információkra, amelyek a 
gyógyszert a megelőzendő vagy kezelendő 
állapot kontextusában mutatják be. A 
726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia.

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
kísérleti megfigyeléseken alapuló
tudományos vizsgálatokkal vagy a 
megelőzési illetve az egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekkel kapcsolatos 
információkra, vagy azon információkra, 
amelyek a gyógyszert a megelőzendő vagy 
kezelendő állapot kontextusában mutatják 
be. A 726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia, kivéve, ha ezen információk 
tartalmát az illetékes nemzeti hatóság már 
megvizsgálta, továbbá az Ügynökségnek 
vagy az illetékes nemzeti hatóságnak 
ellenőriznie kell a gyártó által a nem 
kívánatos mellékhatásokról szóló jelentést 
követően meghozandó intézkedéseket és a 
dokumentáció ennek megfelelő 
haladéktalan napra késszé tételét.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy csökkenjen az a bürokratikus teher, amelyet az összes termékekkel 
kapcsolatos információ Ügynökség általi vizsgálata jelent.
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Módosítás 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos információkra, 
vagy azon információkra, amelyek a 
gyógyszert a megelőzendő vagy kezelendő 
állapot kontextusában mutatják be. A 
726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia.

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat 
hozzáférhetővé tételük előtt 
ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos információkra, 
vagy azon információkra, amelyek a 
gyógyszert a megelőzendő vagy kezelendő 
állapot kontextusában mutatják be. A 
726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezőknek 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 11
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkra, vagy azon információkra, 
amelyek a gyógyszert a megelőzendő vagy 
kezelendő állapot kontextusában mutatják 
be. A 726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia.

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. A 726/2004/EK 
rendelet II. címének megfelelően 
engedélyezett, emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek esetében rendelkezni kell 
arról is, hogy bizonyos információfajtákat 
az Európai Gyógyszerügynökségnek (a 
továbbiakban: az Ügynökség) előzetesen 
felül kell vizsgálnia, továbbá az 
Ügynökségnek ellenőruznie kell a gyártó 
által a nem kívánatos mellékhatásokról 
szóló jelentést követően meghozandó 
intézkedéseket és a dokumentáció ennek 
megfelelő napra késszé tételét.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás az illetékes hatóságok által a gyógyszerek regisztrációjakor jóvá nem 
hagyott információkra vonatkozik, és az gyakorlatilag rejtett módon aktív tájékoztatás 
(„push” information”). A tanulmányokhoz kapcsolódó minden fontos információ a 
betegtájékoztatóban és az alkalmazási előírásban szerepel, amely a jóváhagyáshoz készített 
dosszié részét képezi.

Módosítás 12

Ashley Foxaz ECR képviselőcsoport nevében
Anja Weisgerber az EPP képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a terjesztést megelőzően vizsgálat céljából 
meg kell küldeni az Ügynökségnek.

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a terjesztést megelőzően vizsgálat céljából 
meg kell küldeni az Ügynökségnek vagy az 
illetékes nemzeti hatóságnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy csökkenjen az a bürokratikus teher, amelyet az összes termékekkel 
kapcsolatos információ Ügynökség általi vizsgálata jelent.

Módosítás 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a terjesztést megelőzően vizsgálat céljából
meg kell küldeni az Ügynökségnek.

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a hozzáférhetővé tételt megelőzően 
vizsgálat céljából meg kell küldeni az 
Ügynökségnek.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezőknek 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
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(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az első bekezdés céljából a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
az információkat tartalmazó mintapéldányt 
be kell nyújtania az Ügynökséghez.

(2) Az első bekezdés céljából a forgalomba 
hozatali engedély jogosultjának a 
hozzáférésre szánt információkat 
tartalmazó mintapéldányt be kell nyújtania 
az Ügynökséghez.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezőknek 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 15
Anja Weisgerber

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

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

emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség számára a kifogás emelésére megállapított 60 napos határidő meglehetősen 
szoros, különösen, mivel pillanatnyilag nem lehet megbecsülni a beadványok számát. Ezt a 
rendelkezést azért kell törölni, hogy elkerülhető legyen az engedélyek automatikus kiadása 
csak azért, mert az Ügynökséget elárasztják a kérelmek.

Módosítás 16
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
20 b 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 90 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva és 
határozatát kellően megindokolva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 90 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Gyógyszerügynökség határozatának indoklása lehetővé teszi, hogy az információk 
kidolgozási folyamata átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A Bizottság által a forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkező által hozzáférhetővé tett információk hallgatólagos 
beleegyezéssel történő jóváhagyására megszabott 60 napos határidő elégtelennek látszik 
ahhoz, hogy az Ügynökség megfelelő módon ellássa feladatát. A 90 napos határidő 
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helyénvalóbbnak tűnik, mivel így az Ügynökség meg tudja vizsgálni az információkat, és 
ugyanakkor lehetővé teszi a betegek számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül igénybe 
vehessék a legmodernebb gyógyszereket.


