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Módosítás 15
Marian-Jean Marinescu

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 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.
Ehelyett az Eudravigilance adatbázisnak 
ezzel egyidejűleg értesítenie kell az érintett 
tagállamokat a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által benyújtott 
jelentésekről. A magas színvonalú 
tájékoztatás biztosítása érdekében a 
tagállamoknak támogatniuk kell az 
országos és regionális farmakovigilancia-
központok szaktudásának fejlesztését. Az 
illetékes nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük a központok jelentéseit és az 
adatokat továbbítaniuk kell az 
Eudravigilance adatbázisnak. 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
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Módosítás 16
Patrizia Toia

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 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. A 
bizottságban dolgozó tudományos 
szakértőknek függetleneknek kell lenniük 
az engedély jogosultjai és maga az 
Ügynökség vonatkozásában is, különösen 
akkor, amikor a gyógyszerek 
biztonságossági vizsgálatait végzik. 

Or. it

Indokolás

Kívánatos a szakértők teljes függetlenségének biztosítása, mivel az engedély kibocsátói aligha 
vonnának ki a piacról olyan gyógyszereket, amelyeket már engedélyeztek.

Módosítás 17
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a (15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 



AM\805980HU.doc 5/13 PE438.505v02-00

HU

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.

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 – újonnan engedélyezett 
gyógyszer esetén piacra kerülését 
követően három évig – gondosan 
figyelemmel kell kísérni. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket bátorítani kell 
arra, hogy e gyógyszerek minden 
feltételezett mellékhatását jelentsék, amely 
gyógyszereket fekete háromszöggel kell 
jelölni és megfelelő, a termék jellemzőit 
összefoglaló magyarázattal kell ellátni, 
amelynek meg kell jelennie a 
betegtájékoztatón, valamint az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Az összes újonnan engedélyezett termékkel kapcsolatos konkrét figyelmeztetés és a gondosan 
ellenőrzött gyógyszerek segíteni fogják az egészségügyi szakembereket és a betegeket is 
abban, hogy azonosítani tudják a piacon kevesebb, mint három éve jelen lévő, újonnan 
engedélyezett gyógyszereket, tudatosabbá téve őket afelől, hogy szükség van az esetlegesen 
megjelenő mellékhatások jelentésére.

Módosítás 18
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 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 

(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 
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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.

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 
betegekről szóló jelentéseket mindig egy 
egészségügyi szakember segítségével kell 
elkészíteni.

Or. es

Módosítás 19
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. Függetlenül
attól, hogy a felszólítást megerősítik vagy 
visszavonják, a Bizottságnak részleteznie 
kell döntésének alapját, és a döntést 
egyidejűleg nyilvántartásba veszik. 

Or. es
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Módosítás 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a jegyzéket naprakészen 
tartja.

Az Ügynökség a jegyzéket naprakészen 
tartja. Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek fent említett jegyzékébe 
tartozó gyógyszereket a csomagoláson 
akként kell feltüntetni annak érdekében, 
hogy a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jegyzéktől eltérő 
információforrással lássák el.

Or. de

Módosítás 21
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség a tagállamokkal és a 
Bizottsággal együttműködve adatbázist és 
adatfeldolgozó hálózatot (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) hoz létre és tart 
fenn a Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai információk cseréje 
céljából, valamint azért, hogy az illetékes 
hatóságok az információkat egyidejűleg le 
tudják hívni, és meg tudják egymással 
osztani.

1. Az Ügynökség a tagállamokkal és a 
Bizottsággal együttműködve adatbázist és 
adatfeldolgozó hálózatot (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) hoz létre és tart 
fenn a Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai információk cseréje 
céljából, valamint azért, hogy az illetékes 
hatóságok az információkat egyidejűleg le 
tudják hívni, és meg tudják egymással 
osztani. A tagállamoknak támogatniuk 
kell az országos és regionális 
farmakovigilancia-központok 
szaktudásának fejlesztését. Az illetékes 
nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük a központok jelentéseit és az 
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adatokat továbbítaniuk kell az 
Eudravigilance adatbázisnak.

Or. en

Módosítás 22
Patrizia Toia

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 hozzáféréssel 
rendelkezzenek az adatbázishoz.

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

Indokolás

Fontos, hogy az Eudravigilance adatbázis nyilvános és nem csak összesített formában érhető 
el – amely túl általános és néha félrevezető –, hanem részletezőbb formában is.

Módosítás 23
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség együttműködik az 
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egészségügyi szakértők szervezeteivel, 
valamint a betegek és a fogyasztók 
szervezeteivel a „megfelelő szintű 
hozzáférés” meghatározása céljából. 

Or. en

Módosítás 24
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 
érintett szereplőkkel együttműködve 
egységes tartalmakat, 
formanyomtatványokat és eljárásokat
fejleszt ki, amelyeket használva az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
bejelenthetik a feltételezett 
mellékhatásokat, valamint az EU területén 
felírt, elkészített vagy eladott biológiai 
gyógyszerkészítmények nyomon 
követhetőségét.

Or. en

Indokolás

A feltételezett mellékhatással összefüggésbe hozott termék pontos azonosítása elengedhetetlen 
egy stabil farmakovigilanciai rendszer esetében. A javasolt módosítás azt várja el az 
Ügynökségtől, hogy felhasználóbarát egységes tartalmakat, formanyomtatványokat és 
eljárásokat fejlesszen ki az egészségügyi szakemberek és a betegek számára a mellékhatások 
bejelentéséhez.
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Módosítás 25
António Fernando Correia De Campos

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 betegeknek 
szánt formanyomtatványokat olyan 
technikai követelmények szerint kell 
kialakítani, amelyek megfelelnek a 
nyilvánosság számára hozzáférhető 
világos szerkezet és az egyszerű nyelvezet 
elveinek; A formanyomtatványoknak az 
interneten és a gyógyszertárakban 
beszerezhetőnek kell lenniük.

A formanyomtatványoknak mindazokat az 
információkat tartalmazniuk kell, 
amelyek lehetővé teszik a gyógyszertárak 
vagy közvetlenül a betegek számára a 
bejelentések hatóságok felé történő 
továbbítását postai úton, faxon vagy 
elektronikus formában.

Or. pt

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a betegek hajlandóbbak legyenek a mellékhatások 
bejelentésére, nem elég, ha tájékoztatják őket annak fontosságáról; a bejelentési eljárásnak 
egyszerűnek is kell lennie, amelyet a betegek igényeihez közelítenek.  
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Módosítás 26
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU területén felírt, elkészített vagy 
eladott biológiai gyógyszerkészítmények 
nyomon követhetőségének biztosítása 
érdekében a formanyomtatványok és az 
eljárások magukban foglalják a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának nevét, a nemzetközi 
szabadnevet (INN), a gyógyszerkészítmény 
2001/83/EK irányelv 1. cikkének 20. 
pontjában meghatározott elnevezését és a 
gyártási számot.  

Or. en

Indokolás

Mivel a biotechnológiai gyógyszerek abban különböznek a hagyományos gyógyszerektől, 
hogy azok „élő termékek”, helyénvaló külön szabályokat alkotni arra, hogy az egészségügyi 
szakemberek milyen jellegű információkat jelentsenek be a mellékhatások megjelenése 
esetében a gyógyszer nyomon követhetőségének érdekében és azért, hogy a mellékhatás oka 
megállapítható legyen. 

Módosítás 27
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) Mivel bizonyos 
gyógyszerkészítményeknek mellékhatásai 
lehetnek, a termék bármilyen kezelés 
során történő használatát megelőzően az 
Ügynökségnek vagy az illetékes 
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hatóságnak figyelembe kell vennie a 
diagnózis megerősítésére vonatkozó 
kötelezettséget.

Or. es

Módosítás 28
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61 a 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) nemzeti tagállamonként egy tag és egy
póttag, akiket az igazgatótanáccsal 
folytatott konzultáció során a nemzeti 
illetékes hatóság nevez ki;

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) két további tag és két póttag, az egyik az 
egészségügyi szakemberek, a másik a 
betegek képviselője, akiket a Bizottság 
nevez ki szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.
A tagállamok más tagállamoktól kérhetik, 
hogy vegyék át helyüket 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



AM\805980HU.doc 13/13 PE438.505v02-00

HU


