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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 
851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0726),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 168. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0366/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság xxx-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának xxx-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió elkötelezett az emberi 
egészség védelme és javítása mellett, 
különösen a határokon át széles körben 
terjedő súlyos betegségek elleni küzdelem, 
valamint a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek figyelemmel 
kísérése, azok korai előrejelzése és az 
ellenük folytatott küzdelem mellett.

(1) Az Unió kiemelten elkötelezett 
amellett, hogy a betegségmegelőzés és a 
széles körben terjedő súlyos betegségek 
leküzdése révén óvja és javítsa az emberek 
egészségét, oly módon, hogy figyelemmel 
kíséri és előre jelzi a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyeket, és fellép 
azokkal szemben.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
globális világjárványnak nyilvánította az új 
Covid19 koronavírus kitörését. A 
világjárványra való reagálás során 
tapasztalt kihívások egyértelművé tették, 
hogy meg kell erősíteni a Központ által az 
egészségügyi válságokkal kapcsolatos 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
uniós keretben betöltött szerepet.

(3) 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
globális világjárványnak nyilvánította az új 
Covid19 koronavírus kitörését. Tekintettel 
a világjárványra való reagálás során 
tapasztalt példátlan kihívásokra, valamint 
a Központ teljesítményében e téren 
megállapított hatékonyságbeli 
hiányosságokra, egyértelművé vált, hogy 
meg kell erősíteni a Központ által az 
egészségügyi válságokkal kapcsolatos 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
uniós keretben betöltött szerepet annak 
érdekében, hogy a jövőbeli 
világjárványokra való reagálás során 
jobban ki lehessen használni az Unió és a 
tagállamok képességeiben rejlő 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az európai ombudsman 
OI/3/2020/TE sz. stratégiai vizsgálatában 
foglalt, 2021. február 5-i határozata több 
jelentős hatékonyságbeli hiányosságot tárt 
fel a központ Covid19-világjárványra való 
reagálásában, ideértve a központ 
információgyűjtésének módját, az 
információk átláthatóságát és a Központ 
nyilvánossággal folytatott 
kommunikációját érintő hiányosságokat, 
amelyekkel e rendeletnek foglalkoznia 
kell.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezzel kapcsolatban a Központot 
meg kell bízni azzal, hogy gondoskodjon a 
járványügyi információkról és azok 
elemzéséről, a járványügyi modellezésről 
és előrejelzésről, valamint a vonatkozó 
kockázatértékelésekről és ajánlásokról, 
amelyek meghatározzák a fertőző 
betegségek megelőzésének és 
ellenőrzésének lehetőségeit. 
Intézkedéseivel kapcsolatban olyan 
egységes egészségügyi megközelítést kell 
alkalmazni, amely elismeri az emberi és az 
állati egészség, valamint a környezet 
közötti összefüggéseket. A Központnak 
figyelemmel kell kísérnie a nemzeti 
egészségügyi rendszerek kapacitását a 
fertőző betegségek veszélyeire történő 
reagálásra, különösen mivel ezek az 
információk fontos szerepet töltenek be a 
nemzeti készültségi és reagálási tervek 
elkészítése során. A Központnak 
támogatnia kell a megfelelő uniós 

(6) Ezzel kapcsolatban a Központot 
meg kell bízni azzal, hogy gondoskodjon a 
járványügyi információkról és azok 
elemzéséről, a járványügyi modellezésről 
és előrejelzésről, valamint a vonatkozó 
kockázatértékelésekről és ajánlásokról, 
amelyek meghatározzák a fertőző 
betegségek megelőzésének és 
ellenőrzésének lehetőségeit. 
Intézkedéseivel kapcsolatban olyan 
egységes egészségügyi megközelítést kell 
alkalmazni, amely elismeri az emberi és az 
állati egészség, valamint a környezet 
közötti összefüggéseket. A Központnak 
figyelemmel kell kísérnie a nemzeti 
egészségügyi rendszerek kapacitását a 
fertőző betegségek okozta veszélyekre 
történő reagálásra, lehetővé téve a 
tagállamok számára egészségügyi 
rendszereik kapacitásainak jobb 
felmérését, különösen mivel ezek az 
információk fontos szerepet töltenek be a 
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támogatási programok és eszközök által 
finanszírozott, fertőző betegségekhez 
kapcsolódó intézkedések végrehajtását, a 
legújabb bizonyítékok körültekintő 
értékelése alapján iránymutatást kell 
nyújtania a gyógykezelésre és az esetek 
kezelésére vonatkozóan, támogatnia kell a 
járványokkal kapcsolatban a 
tagállamokban és harmadik országokban 
tett válaszlépéseket – ideértve a helyszíni 
reagálást is –, valamint kellő időben 
objektív, megbízható és könnyen elérhető 
információt kell nyújtania a 
nyilvánosságnak a fertőző betegségekről. A 
Központnak ezenkívül egyértelmű 
eljárásokat kell megállapítania a harmadik 
országok népegészségügyi szereplőivel, 
valamint a népegészségügy terén illetékes 
nemzetközi szervezetekkel történő 
együttműködés érdekében, ezáltal 
hozzájárulva a partnerek felkészültségi és 
reagálási kapacitásának megerősítését 
célzó uniós kötelezettségvállaláshoz.

nemzeti készültségi és reagálási tervek 
elkészítése során. A Központnak 
támogatnia kell a megfelelő uniós 
támogatási programok és eszközök által 
finanszírozott, fertőző betegségekhez 
kapcsolódó intézkedések végrehajtását, a 
legújabb bizonyítékok körültekintő 
értékelése alapján iránymutatást kell 
nyújtania a gyógykezelésre és az esetek 
kezelésére vonatkozóan, támogatnia kell a 
járványokkal kapcsolatban a 
tagállamokban és harmadik országokban 
tett válaszlépéseket – ideértve a helyszíni 
reagálást is –, valamint kellő időben 
objektív, megbízható és könnyen elérhető 
információt kell nyújtania a 
nyilvánosságnak a fertőző betegségekről. A 
Központnak ezenkívül egyértelmű 
eljárásokat kell megállapítania a harmadik 
országok népegészségügyi szereplőivel, 
valamint a népegészségügy terén illetékes 
nemzetközi szervezetekkel történő 
együttműködés érdekében, ezáltal 
hozzájárulva a partnerek felkészültségi és 
reagálási kapacitásának megerősítését 
célzó uniós kötelezettségvállaláshoz.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Központ munkájának hatékony 
támogatása céljából, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a Központ 
teljesítse a küldetését, a tagállamok 
számára elő kell írni, hogy közöljék a 
Központtal a fertőző betegségek 
felügyeletére, valamint a fertőző 
betegségekkel kapcsolatos más különös 
egészségi problémákra – például az 
antimikrobiális rezisztenciára vagy az 
egészségügyi ellátással összefüggő 

(7) A Központ munkájának hatékony 
támogatása céljából, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a Központ 
teljesítse a küldetését, a tagállamok 
számára elő kell írni, hogy közöljék a 
Központtal a fertőző betegségek 
felügyeletére, valamint a fertőző 
betegségekkel kapcsolatos más különös 
egészségi problémákra – például az 
antimikrobiális rezisztenciára vagy az 
egészségügyi ellátással összefüggő 
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fertőzésekre – vonatkozó adatokat, illetve a 
Központ küldetéséhez kapcsolódó 
rendelkezésre álló tudományos és technikai 
adatokat és információkat, hogy 
tájékoztassák a Központot minden 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyről, valamint a készültségi és 
reagálási tervről és az egészségügyi 
rendszer kapacitásáról, és hogy osszanak 
meg minden olyan releváns információt, 
amely hasznos lehet a reagálás 
összehangolásához, valamint hogy jelöljék 
meg azokat az elismert illetékes szerveket 
és népegészségügyi szakértőket, 
amelyek/akik rendelkezésre állnak annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az 
Uniónak az egészségügyi fenyegetésekre 
való reagálásban.

fertőzésekre – vonatkozó adatokat, illetve a 
Központ küldetéséhez kapcsolódó 
rendelkezésre álló tudományos és technikai 
adatokat és információkat, hogy 
tájékoztassák a Központot minden 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyről, valamint a készültségi és 
reagálási tervről és az egészségügyi 
rendszer kapacitásáról, és hogy osszanak 
meg minden olyan releváns információt, 
amely hasznos lehet a reagálás 
összehangolásához, valamint hogy jelöljék 
meg azokat az elismert illetékes szerveket 
és népegészségügyi szakértőket, 
amelyek/akik rendelkezésre állnak annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az 
Uniónak az egészségügyi fenyegetésekre 
való reagálásban. A Központ által 
elfogadott, közlésre szánt valamennyi 
határidőről, esetmeghatározásról, 
mutatóról, szabványról, protokollról és 
eljárásról egyeztetni kell a tagállamokkal.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió készültségi és reagálási 
tervezéssel kapcsolatos tevékenységeinek 
előmozdítása érdekében a Központ által 
működtetett, kijelölt hálózatokat és a 
hálózati tevékenységeket ki kell terjeszteni, 
olyan módon, hogy tükrözzék az (EU) 
…/…. rendelet [HL beillesztendő a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekről szóló rendelet hivatkozása 
[ISC/2020/12524]] hatályát. Ennek 
érdekében a Központnak koordinációs 
tevékenységet kell folytatnia, valamint 
technikai és tudományos szakértelmet kell 
biztosítania a Bizottság és a tagállamok 
számára az illetékes koordinációs 

(8) Az Unió készültségi és reagálási 
tervezéssel kapcsolatos tevékenységeinek 
előmozdítása érdekében a Központ által 
működtetett, kijelölt hálózatokat és a 
hálózati tevékenységeket ki kell terjeszteni, 
olyan módon, hogy tükrözzék az (EU) 
…/…. rendelet [HL beillesztendő a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekről szóló rendelet hivatkozása 
[ISC/2020/12524]] hatályát. Ennek 
érdekében a Központnak koordinációs 
tevékenységet kell folytatnia, valamint 
technikai és tudományos szakértelmet kell 
biztosítania a Bizottság és a tagállamok 
számára az illetékes koordinációs 
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szervekből álló kijelölt hálózatokon 
keresztül, ideértve a laboratóriumok 
újonnan létrehozott hálózatát, valamint a 
vérátömlesztést, a szervátültetést és az 
orvosilag asszisztált reprodukciót 
támogató hálózatokat is.

szervekből álló kijelölt hálózatokon 
keresztül, többek között a laboratóriumok 
számára, valamint a vérátömlesztés, a 
szervátültetés és az orvosilag asszisztált 
reprodukció támogatására újonnan 
létrehozott hálózatokon belüli 
együttműködés ösztönzése révén.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió és a tagállamok 
járványügyi helyzet értékelésére, pontos 
kockázatértékelések elvégzésére és 
reagálásra vonatkozó képességének 
megerősítése érdekében a Központnak 
különösen a következő feladatokat kell 
ellátnia: figyelemmel kíséri a fertőző 
betegségek tendenciáit, és azokról jelentést 
tesz; támogatja és előmozdítja a 
bizonyítékokon alapuló 
válaszintézkedéseket; ajánlásokat tesz a 
fertőző betegségek megelőzésére és 
ellenőrzésére irányuló nemzeti és uniós 
szintű programok hatékonyabbá tételére 
vonatkozóan; nyomon követi és értékeli a 
nemzeti egészségügyi rendszerek fertőző 
betegségek diagnosztizálására, 
megelőzésére és kezelésére vonatkozó 
képességét, többek között a nemi 
szempontok figyelembevételével; 
azonosítja az egyedi intézkedéseket 
igénylő, veszélyeztetett 
népességcsoportokat; elemzi a betegségek 
előfordulása és a társadalmi és környezeti 
tényezők közötti összefüggéseket; 
meghatározza a fertőző betegségek 
terjedésének és a betegségek 
súlyosságának kockázati tényezőit; és 
meghatározza a kutatási igényeket és 
prioritásokat. A Központnak együtt kell 

(10) Az Unió és a tagállamok 
járványügyi helyzet értékelésére, pontos 
kockázatértékelések elvégzésére és 
reagálásra vonatkozó képességének 
megerősítése érdekében a Központnak 
különösen a következő feladatokat kell 
ellátnia: figyelemmel kíséri a fertőző 
betegségek tendenciáit, és azokról jelentést 
tesz; támogatja és előmozdítja a 
bizonyítékokon alapuló 
válaszintézkedéseket; ajánlásokat tesz a 
fertőző betegségek megelőzésére és 
ellenőrzésére irányuló nemzeti és uniós 
szintű programok hatékonyabbá tételére 
vonatkozóan; nyomon követi és támogatja 
a nemzeti egészségügyi rendszerek fertőző 
betegségek diagnosztizálására, 
megelőzésére és kezelésére vonatkozó 
képességének tagállami értékelését, 
többek között a nemi szempontok 
figyelembevételével; azonosítja az egyedi 
intézkedéseket igénylő, veszélyeztetett 
népességcsoportokat; elemzi a betegségek 
előfordulása és a társadalmi és környezeti 
tényezők közötti összefüggéseket; 
meghatározza a fertőző betegségek 
terjedésének és a betegségek 
súlyosságának kockázati tényezőit; és 
meghatározza a kutatási igényeket és 
prioritásokat. A Központnak együtt kell 
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működnie a kijelölt felügyeleti nemzeti 
kapcsolattartó pontokkal, melyek hálózata 
stratégiai tanácsot ad a Központnak a 
szóban forgó ügyekben, továbbá a Központ 
előmozdítja a támogató ágazatok, például a 
világűrrel kapcsolatos uniós adatok és a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét.

működnie a kijelölt felügyeleti nemzeti 
kapcsolattartó pontokkal, melyek hálózata 
stratégiai tanácsot ad a Központnak a 
szóban forgó ügyekben, továbbá a Központ 
előmozdítja a támogató ágazatok, például a 
világűrrel kapcsolatos uniós adatok és a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fertőző betegségek által jelentett 
határokon átterjedő egészségügyi 
veszélyek esetében a tagállami vérellátó és 
transzplantációs szolgálatok biztosíthatják 
a donorpopuláció gyors tesztelésének 
eszközeit, valamint a teljes lakosság 
betegségnek való kitettségét és azzal 
szembeni immunitását felmérő eszközöket. 
Ezeknek a szolgálatoknak szükségük van 
a Központ gyors kockázatértékelésére 
ahhoz, hogy megvédjék az emberi eredetű 
gyógyászati anyagokat igénylő betegeket a 
szóban forgó fertőző betegségekkel való 
megfertőződéstől. Az említett 
kockázatértékelések szolgálnak az emberi 
eredetű anyagok minőségére és 
biztonságára vonatkozó előírások 
megfelelő módosításának az alapjául. A 
Központnak ennek érdekében létre kell 
hoznia és fenn kell tartania a nemzeti 
vérellátó és transzplantációs szolgálatok, 
valamint a megfelelő hatóságok hálózatát.

(12) A fertőző betegségek által jelentett 
határokon átterjedő egészségügyi 
veszélyek esetében a tagállami vérellátó és 
transzplantációs szolgálatok biztosíthatják 
a donorpopuláció gyors tesztelésének 
eszközeit, valamint a teljes lakosság 
betegségnek való kitettségét és azzal 
szembeni immunitását felmérő eszközöket. 
A Központ által végzett 
kockázatértékelések megkönnyítenék e 
szolgálatok számára, hogy megvédjék az 
emberi eredetű gyógyászati anyagokat 
igénylő betegeket a szóban forgó fertőző 
betegségekkel való megfertőződéstől. Az 
említett kockázatértékelések szolgálnak 
alapul az emberi eredetű anyagok 
minőségére és biztonságosságára 
vonatkozó előírások megfelelő 
kiigazításához. A Központnak ennek 
érdekében létre kell hoznia és fenn kell 
tartania a nemzeti vérellátó és 
transzplantációs szolgálatok, valamint a 
megfelelő hatóságok hálózatát. Azonban 
tekintettel arra, hogy ez a Központ 
tevékenységi körének jelentős 
kiterjesztését jelenti, a hálózatnak 
kezdetben önkéntesnek kell lennie, és ha a 
Bizottság pozitívan értékeli a hálózatot, 
azt egy későbbi szakaszban kötelezővé 
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lehetne tenni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A járványok előfordulásának 
csökkentése és a fertőző betegségek 
megelőzésére irányuló kapacitások Unión 
belüli megerősítése érdekében a 
Központnak ki kell dolgoznia egy 
keretrendszert a fertőző betegségek 
megelőzése céljából, amely olyan 
kérdésekkel foglalkozik, mint a 
védőoltással megelőzhető betegségek, az 
antimikrobiális rezisztencia, az 
egészségügyi oktatás, az egészségügyi 
kérdésekben való jártasság és a 
magatartásformák megváltoztatása.

(13) A járványok előfordulásának 
csökkentése és a fertőző betegségek 
megelőzésére irányuló kapacitások Unión 
belüli megerősítése érdekében a 
Központnak – a tagállamokkal 
együttműködve, hogy figyelembe vehesse 
azok tapasztalatait és egyedi helyzetét – ki 
kell dolgoznia egy keretrendszert a fertőző 
betegségek megelőzése céljából, amely 
olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a 
védőoltással megelőzhető betegségek, az 
antimikrobiális rezisztencia, az 
egészségügyi oktatás, az egészségügyi 
kérdésekben való jártasság és a 
magatartásformák megváltoztatása.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)
851/2004/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „emberre fertőző járványok 
megelőzése és az ellenük való védekezés”: 
a tagállamok illetékes közegészségügyi 
hatóságainak intézkedéssorozata a 
betegség terjedésének megelőzésére és 
megállítására;
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Or. en

(Visszaemeli a 851/2004/EK rendelet 2. cikkének b) pontját, kisebb kiigazításokkal.)

Indokolás

Visszaemeli a 851/2004/EK rendelet 2. cikkének b) pontját, kisebb kiigazításokkal.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)
851/2004/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kijelölt hálózat”: a betegségekkel, 
a különös egészségi problémákkal vagy a 
népegészségügyi funkciókkal kapcsolatos 
külön hálózat, amely a tagállamok 
összehangolásért felelős illetékes szervei 
közötti együttműködést biztosítja;

3. „kijelölt hálózat”: betegségekkel, 
különös egészségi problémákkal vagy 
népegészségügyi funkciókkal kapcsolatos, 
a Központ által támogatott külön hálózat, 
amelynek célja a koordinációs feladatokat 
ellátó tagállami illetékes szervek közötti 
együttműködés biztosítása;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy növelje az Unió és 
a tagállamok arra irányuló képességét, 
hogy az emberi egészséget megóvják az 
emberekben előforduló fertőző betegségek, 
valamint az (EU) …/… rendelet [HL: 
beillesztendő a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 
száma [ISC/2020/12524]] 2. cikkében 
meghatározott kapcsolódó különös 
egészségi problémák megelőzése és az 

Annak érdekében, hogy növelje az Unió és 
a tagállamok arra irányuló képességét, 
hogy az emberi egészséget megóvják az 
emberekben előforduló fertőző betegségek, 
valamint az (EU) …/… rendelet [HL: 
beillesztendő a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 
száma [ISC/2020/12524]] 2. cikkében 
meghatározott kapcsolódó különös 
egészségi problémák megelőzése és az 
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ellenük való védekezés révén, a Központ 
feladata a fertőző betegségek jelentette, az 
emberi egészséget fenyegető, fennálló és 
újonnan megjelenő veszélyek 
megállapítása, értékelése és az ezekről való 
jelentéstétel, valamint az azokra uniós és 
nemzeti szinten – illetve szükség esetén 
regionális szinten – történő reagálással 
kapcsolatos ajánlások készítése.

ellenük való védekezés révén, a Központ 
feladata a fertőző betegségek jelentette, az 
emberi egészséget fenyegető, fennálló és 
újonnan megjelenő veszélyek 
megállapítása, értékelése és az ezekről való 
jelentéstétel, továbbá adott esetben annak 
biztosítása, hogy ezen információk 
bemutatása könnyen hozzáférhető 
formában történjen, valamint az azokra 
uniós és nemzeti szinten – illetve adott 
esetben regionális szinten – történő 
reagálással kapcsolatos ajánlások készítése. 
Ilyen ajánlások megfogalmazásakor a 
Központ figyelembe veszi a meglévő 
nemzeti válságkezelési terveket és az egyes 
tagállamok egyedi körülményeit.

Or. en

Indokolás

A Központ közleményeinek figyelembe kell venniük más szervek, például az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottság (HSC) szerepét. Ezt a 851/2004/EK rendelet nem írta elő, mivel a HSC 
akkor még nem létezett. A regionális dimenziónak azt is figyelembe kell vennie, hogy a 
tagállamok között jelentős eltérések lehetnek a felelősségi körök központi kormányzat és 
szubnacionális szintű kormányzatok közötti megoszlása tekintetében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan egyéb ismeretlen eredetű járványok 
kitörése esetén, amelyek az Unión belül 
terjedhetnek vagy átterjedhetnek az Unióra, 
a Központ a saját kezdeményezésére jár el, 
amíg a járványkitörés forrását meg nem 
találják. Olyan járványkitörés esetén, 
amelyet nyilvánvalóan nem fertőző 
betegség okozott, a Központ kizárólag az 
illetékes szervvel együttműködve jár el, 
annak megkeresésére.

Olyan egyéb ismeretlen eredetű járványok 
kitörése esetén, amelyek az Unión belül 
terjedhetnek vagy átterjedhetnek az Unióra, 
a Központ a saját kezdeményezésére jár el, 
amíg a járványkitörés forrását meg nem 
találják. Olyan járványkitörés esetén, 
amelyet nyilvánvalóan nem fertőző 
betegség okozott, a Központ kizárólag az 
illetékes szervekkel együttműködve jár el, 
annak megkeresésére.
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Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatainak végrehajtása során a 
Központnak teljes mértékben figyelembe 
kell vennie a tagállamok, a Bizottság és a 
többi uniós szerv, illetve ügynökség 
hatáskörét, valamint a népegészségüggyel 
foglalkozó nemzetközi szervezetek 
hatáskörét, annak érdekében, hogy az 
intézkedések átfogóak és egységesek 
legyenek, illetve kiegészítsék egymást.

Feladatainak végrehajtása során a 
Központnak teljes mértékben figyelembe 
kell vennie a tagállamok, a Bizottság és a 
többi uniós szerv, illetve ügynökség 
feladatköreit és hatásköreit, valamint a 
népegészségüggyel foglalkozó nemzetközi 
szervezetek feladatköreit, annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
intézkedések átfogóak és egységesek 
legyenek, azok kiegészítsék egymást, 
továbbá tiszteletben tartsák a 
szubszidiaritás elvét.

Or. en

Indokolás

Bár a Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy uniós szinten javítani kell az 
együttműködést a közegészségügyi kérdésekben, szem előtt kell tartani, hogy az 
egészségvédelemért és különösen az egészségügyi rendszerekért továbbra is elsődlegesen a 
tagállamok felelősek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tudományos és technikai adatok és 
információk felkutatása, összegyűjtése, 
egybevetése, értékelése és terjesztése, a 

a) tudományos és technikai adatok és 
információk felkutatása, összegyűjtése, 
egybevetése, értékelése és terjesztése, az 
elérhető legújabb technológiák 
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legújabb technológiák figyelembevételével; alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elemzéseket végez, tudományos 
tanácsot ad, véleményeket ad ki, valamint 
támogatja az Unió és a tagállamok 
intézkedéseit, ideértve a 
kockázatértékeléseket, a járványügyi 
információk elemzését, a járványügyi 
modellezést és előrejelzést, a fertőző 
betegségek által jelentett veszélyek és más 
különös egészségi problémák megelőzésére 
és leküzdésére irányuló intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások készítését, a kutatási 
prioritások meghatározásában való 
részvételt, valamint a tudományos és 
technikai segítségnyújtást – ideértve a 
képzéseket is –, továbbá a megbízatása 
körébe tartozó egyéb tevékenységeket;

b) elemzéseket végez, tudományos 
tanácsot ad, véleményeket ad ki, valamint 
támogatja az Unió és a tagállamok 
intézkedéseit, ideértve a 
kockázatértékeléseket, a járványügyi 
információk elemzését, a járványügyi 
modellezést és előrejelzést, a fertőző 
betegségek által jelentett veszélyek és más 
különös egészségi problémák megelőzésére 
és leküzdésére irányuló intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások készítését, valamint 
a kutatási prioritások meghatározásában 
való részvételt;

Or. en

Indokolás

A törölt szövegrész megfelelőbb helyen lenne a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az információ, a szakértelem és a 
helyes gyakorlatok megosztása;

d) az információ, a szakértelem és a 
helyes gyakorlatok megosztása, valamint 
tudományos és technikai segítségnyújtás, 
beleértve a képzést is;

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő, a tudományos és technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó rész jobb helyen van az említett cikk d) pontjában.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi rendszerek fertőző 
betegségek által jelentett veszélyekkel és 
más különös egészségi problémákkal 
kapcsolatos kapacitásának nyomon 
követése;

e) az egészségügyi rendszerek fertőző 
betegségek által jelentett veszélyekkel és 
más különös egészségi problémákkal 
kapcsolatos kapacitásának nyomon 
követése az (EU).../... rendelet [a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekről szóló rendelet] 7. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott elemek 
alapján;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nyomonkövetési módszer észszerűsített és következetes legyen, és 
lehetővé tegye a Központ számára, hogy egyértelműen meghatározott kihívásokra reagáljon.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a Bizottság vagy az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottság kérésére, illetve saját 
kezdeményezésére iránymutatásokat nyújt 
a fertőző betegségek és a népegészségügy 
szempontjából releváns egyéb különös 
egészségi problémák kezelésére 
vonatkozóan, az érintett társadalmakkal 
együttműködésben;

g) a Bizottság vagy az (EU).../... 
rendelet [a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet] 
4. cikke alapján létrehozott Egészségügyi 
Biztonsági Bizottság kérésére, illetve saját 
kezdeményezésére iránymutatásokat nyújt 
a fertőző betegségek és a népegészségügy 
szempontjából releváns egyéb különös 
egészségi problémák kezelésére 
vonatkozóan, együttműködve az e 
betegségek és egészségügyi problémák 
kezelése terén tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező érintett 
szervezetekkel, elkerülve ugyanakkor a 
meglévő iránymutatások megkettőzését, 
kivéve azokat az eseteket, amikor szükség 
van a vonatkozó iránymutatások 
naprakésszé tételére;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban meghatározott „érintett társadalmak” kifejezésnek nincs egyértelmű 
jelentése, és pontosabb leírással kell felváltani.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
851/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a Bizottság vagy az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottság kérésére 
bizonyítékokon alapuló tájékoztatást nyújt 
a nyilvánosság számára a fertőző 
betegségekről, az általuk az egészségre 
jelentett veszélyekről, valamint a 
vonatkozó megelőzési és ellenőrzési 

j) a Bizottság vagy az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottság kérésére könnyen 
hozzáférhető és bizonyítékokon alapuló 
tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára 
a fertőző betegségekről, azok egészségügyi 
veszélyeiről, valamint a vonatkozó 
megelőzési és ellenőrzési intézkedésekről.
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intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
851/2004/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) időben, a megállapított 
esetmeghatározások, mutatók, előírások, 
protokollok és eljárások szerint a Központ 
rendelkezésére bocsátják a fertőző 
betegségek felügyeletére és az egyéb 
különös egészségi problémákra vonatkozó 
adatokat, az (EU) …/… rendelet [HL: 
beillesztendő a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 
száma [ISC/2020/12524]] 13. cikkének 
megfelelően, valamint a Központ feladatai 
szempontjából lényeges, rendelkezésre álló 
tudományos és technikai információkat, 
ideértve a felkészültségre vonatkozó 
adatokat, továbbá az egészségügyi 
rendszerek fertőző betegségekből eredő 
járványok észlelésével, megelőzésével és 
elhárításával, valamint az azt követő 
helyreállítással kapcsolatos képességére 
vonatkozó információkat;

a) a megállapított határidők, 
esetmeghatározások, mutatók, előírások, 
protokollok és eljárások szerint a Központ 
rendelkezésére bocsátják a fertőző 
betegségek felügyeletére és az egyéb 
különös egészségi problémákra vonatkozó 
adatokat, az (EU) …/… rendelet [HL: 
beillesztendő a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 
száma [ISC/2020/12524]] 13. cikkének 
megfelelően, valamint a Központ feladatai 
szempontjából lényeges, rendelkezésre álló 
tudományos és technikai információkat, 
ideértve a felkészültségre vonatkozó 
adatokat, továbbá az egészségügyi 
rendszerek fertőző betegségekből eredő 
járványok észlelésével, megelőzésével és 
elhárításával, valamint az azt követő 
helyreállítással kapcsolatos képességére 
vonatkozó információkat;

Or. en

Indokolás

A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 13. cikkének (9) 
bekezdése eljárást ír elő az esetmeghatározások és mutatók megállapítására, amelyeknek 
megfelelően a tagállamoknak közölniük kell adataikat a Központtal. E folyamat 
megkönnyítése érdekében egyértelműen meg kell határozni a határidőket is.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
851/2004/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Központ hatáskörébe tartozó 
területeken azonosítják azokat az elismert 
illetékes szerveket és népegészségügyi 
szakértőket, amelyek/akik rendelkezésre 
tudnak állni, hogy az egészségügyi 
veszélyekre adott uniós válaszlépésekhez 
segítséget nyújtsanak, például 
betegségcsoportok megjelenése vagy 
járványkitörések esetén a tagállamok 
szakértői tanácsadás és helyszíni 
vizsgálatok céljából történő meglátogatása 
révén.

c) a Központ hatáskörébe tartozó 
területeken azonosítják azokat az elismert 
illetékes szerveket és népegészségügyi 
szakértőket, amelyek/akik rendelkezésre 
tudnak állni, hogy az egészségügyi 
veszélyekre adott uniós válaszlépésekhez 
segítséget nyújtsanak, például 
járványklaszterek megjelenése vagy 
járványkitörések esetén a tagállamok vagy 
harmadik országok szakértői tanácsadás és 
helyszíni vizsgálatok céljából történő 
meglátogatása révén.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi a bizottsági javaslat új 11a. cikkének rendelkezéseit.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gondoskodik az uniós szintű 
járványügyi felügyeletet támogató digitális 
platformok és alkalmazások 
továbbfejlesztéséről, technikai és 
tudományos tanácsadással támogatja a 
tagállamokat az olyan integrált felügyeleti 
rendszerek létrehozása érdekében, amelyek 
szükség szerint lehetővé teszik a valós 
idejű felügyeletet, a meglévő uniós adattér 
infrastruktúráinak és szolgáltatásainak 

a) gondoskodik az uniós szintű 
járványügyi felügyeletet támogató digitális 
platformok és alkalmazások – többek 
között az (EU) .../... rendelet [a határokon 
át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről 
szóló rendelet] 14. cikke alapján 
létrehozott felügyeleti platform – 
folyamatos fejlesztéséről, technikai és 
tudományos tanácsadással támogatja a 
tagállamokat az olyan integrált felügyeleti 
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igénybevételével; rendszerek létrehozása érdekében, amelyek 
szükség szerint lehetővé teszik a valós 
idejű felügyeletet, a meglévő uniós adattér 
infrastruktúráinak és szolgáltatásainak 
igénybevételével;

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) gondoskodik a digitális felügyeleti 
platformok és a digitális infrastruktúrák 
közötti átjárhatóságról, ami lehetővé teszi 
az adatok egészségügyi ellátás, kutatás, 
szakpolitikai döntéshozatal és szabályozási 
célokból történő felhasználását, az említett 
platformoknak és infrastruktúráknak az 
uniós jogszabályok szerint az európai 
egészségügyi adattérbe történő integrálása 
érdekében, valamint más vonatkozó adatok 
– például a környezeti tényezők – 
felhasználása céljából.

g) gondoskodik a digitális felügyeleti 
platformok és a digitális infrastruktúrák 
közötti átjárhatóságról, ami lehetővé teszi 
az adatok egészségügyi ellátás, kutatás, 
szakpolitikai döntéshozatal és szabályozási 
célokból történő felhasználását, az említett 
platformoknak és infrastruktúráknak az 
uniós jogszabályok szerint az európai 
egészségügyi adattérbe történő integrálása 
érdekében, valamint más vonatkozó adatok 
felhasználása céljából.

Or. en

Indokolás

A szelektív és nem teljes körű felsorolás elkerülése érdekében előnyösebb, ha itt nem szerepel 
konkrétan, mi értendő „más vonatkozó adatok” alatt.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Központ támogatja az 
Egészségügyi Biztonsági Bizottság, a 
Tanács és más uniós struktúrák munkáját, 
annak érdekében, hogy hatáskörén belül 
összehangolja a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 
válaszlépéseket.

(3) A Központ az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottsággal együtt támogatja a 
Tanács és adott esetben más uniós 
struktúrák munkáját, annak érdekében, 
hogy hatáskörén belül összehangolja a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekkel kapcsolatos válaszlépéseket.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nyomon követi és értékeli az 
egészségügyi rendszerek egyes konkrét 
fertőző betegségek diagnosztizálására, 
megelőzésére és kezelésére vonatkozó 
kapacitását, valamint a betegbiztonságot;

d) nyomon követi az egészségügyi 
rendszerek működését, és támogatja a 
tagállamok munkáját egészségügyi 
rendszereik kapacitásának értékelése 
terén egyes konkrét fertőző betegségek 
diagnosztizálása, megelőzése és kezelése, 
valamint a betegbiztonság 
vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatások megszervezése és nyújtása végső soron a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően a Központ hozzájárulhat az értékeléshez, de nem 
lehet végső döntéshozó.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti kapcsolattartó pontok a 
Központnak stratégiai tanácsot adó 
hálózatokat alkotnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy épp a Központ feladata, hogy tanácsot adjon a tagállamoknak, a szöveg 
félrevezető. Ezt a szövegezési problémát a következő albekezdés igyekszik áthidalni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti kapcsolattartó pontok és az 
egyes betegségek tekintetében a 
Központtal való kommunikációra kijelölt 
operatív kapcsolattartó pontok betegség- 
vagy betegségcsoport-specifikus 
hálózatokat alkotnak, amelyek feladatai 
közé tartozik a nemzeti felügyeleti adatok 
Központtal való megosztása is.

A nemzeti kapcsolattartó pontok és az 
egyes betegségek tekintetében a 
Központtal való kommunikációra kijelölt 
operatív kapcsolattartó pontok betegség- 
vagy betegségcsoport-specifikus 
hálózatokat alkotnak, amelyek feladatai 
közé tartozik a nemzeti felügyeleti adatok 
Központtal való megosztása, valamint a 
fertőző betegségek megelőzésére és 
visszaszorítására vonatkozó javaslatok 
Központ felé való továbbítása is.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Központ biztosítja a vérátömlesztést, a 
szervátültetést és az orvosilag asszisztált 
reprodukciót támogató tagállami 
szolgálatok hálózatainak működését a 
szeroepidemiológiai adatokhoz 
szeroepidemiológiai felméréseken 
keresztül való folyamatos és gyors 
hozzáférés lehetővé tétele érdekében, 
ideértve a donorpopuláció fertőzésnek való 
kitettségére és fertőzéssel szembeni 
immunitására vonatkozó értékelést is.

A Központ biztosítja az (EU) .../... rendelet 
[a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet] 
16. cikke alapján létrehozott, a 
vérátömlesztést, a szervátültetést és az 
orvosilag asszisztált reprodukciót támogató 
tagállami szolgálatok hálózatának 
működését a szeroepidemiológiai 
adatokhoz szeroepidemiológiai 
felméréseken keresztül való folyamatos és 
gyors hozzáférés lehetővé tétele érdekében, 
ideértve a donorpopuláció fertőzésnek való 
kitettségére és fertőzéssel szembeni 
immunitására vonatkozó értékelést is. A 
tagállamok önkéntes alapon vesznek részt 
az említett hálózatban. Amennyiben a 
Bizottság az e rendelet 31. cikke (1) 
bekezdése első albekezdésének da) pontja 
szerinti jelentésében pozitív értékelést ad e 
hálózatról, ajánlást terjeszthet elő arra 
vonatkozóan, hogy valamennyi tagállam 
részére kötelezővé tegyék a hálózatban 
való részvételt.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 5. cikkének (8) bekezdése teljesen új rendelkezés. Bár a Központ egyes 
tevékenységei már érintették ezt a kérdést, a tagállamokat nem szabad arra kötelezni, hogy 
részt vegyenek az első szakaszban. Először kísérleti szakaszra van szükség, és ha ez 
sikeresnek bizonyul, akkor e rendelet felülvizsgálata keretében javaslatot lehet tenni a 
kötelező részvételre.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
851/2004/EK rendelet
5 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett hálózat az Az első bekezdésben említett hálózat a 
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emberi eredetű anyagokat és azok 
betegeknek történő biztosítását érintő 
járványkitörések figyelemmel kísérésével, 
valamint a vér, a szövetek és a sejtek 
biztonságosságára és minőségére 
vonatkozó iránymutatások kidolgozásával 
támogatja a Központot.

betegek emberi eredetű anyagokkal való 
biztonságos és elégséges ellátása 
szempontjából lényeges fertőző betegségek 
kitörésének figyelemmel kísérésével, 
valamint a vér, a szövetek és a sejtek 
biztonságosságára és minőségére 
vonatkozó iránymutatások kidolgozásával 
támogatja a Központot.

Or. en

Indokolás

Mivel ez a rendelkezés kiterjeszti a Központ feladatkörét, fontos a hatály világos 
meghatározása.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
851/2004/EK rendelet
5 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Központ támogatja a 
tagállamokat a fertőző betegségek 
megelőzésére és ellenőrzésére irányuló 
rendszereik megerősítésében.

(1) A Központ támogatja a 
tagállamokat a fertőző betegségek 
megelőzésére és ellenőrzésére irányuló 
kapacitásaik megerősítésében.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
851/2004/EK rendelet
5 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Központ kidolgoz egy 
keretrendszert a fertőző betegségek 
megelőzésére, valamint speciális 
kérdésekre vonatkozóan, ideértve többek 

(2) A Központ a tagállamokkal, az 
Európai Gyógyszerügynökséggel és más 
érintett uniós szervekkel és 
ügynökségekkel, valamint a nemzetközi 
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között a védőoltással megelőzhető 
betegségeket, az antimikrobiális 
rezisztenciát, az egészségügyi oktatást, az 
egészségügyi kérdésekben való jártasságot 
és a magatartásformák megváltoztatását.

szervezetekkel szoros együttműködésben 
kidolgoz egy keretrendszert a fertőző 
betegségek megelőzésére, valamint 
speciális kérdésekre vonatkozóan, ideértve 
többek között a védőoltással megelőzhető 
betegségeket, az antimikrobiális 
rezisztenciát, az egészségügyi oktatást, az 
egészségügyi kérdésekben való jártasságot 
és a magatartásformák megváltoztatását.

Or. en

Indokolás

A fertőző betegségek megelőzésének keretrendszere jóval meghaladja a Központ feladatkörét, 
így előfordulhat, hogy nem rendelkezik az itt felsorolt feladatok ellátásához szükséges 
szakértelemmel. Ennek a feladatnak tehát olyan együttműködésen alapuló erőfeszítésnek kell 
lennie, amely összefogja a különböző szervek, ügynökségek és szervezetek ismereteiket 
megosztó szakértőit.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
851/2004/EK rendelet
5 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Központ értékeli és figyelemmel 
kíséri a fertőző betegségek megelőzését és 
ellenőrzését célzó programokat, az említett 
programok nemzeti és uniós – valamint 
szükség szerint nemzetközi – szinten 
történő megerősítésére és 
továbbfejlesztésére vonatkozó ajánlások 
alátámasztása érdekében.

(3) A Központ értékeli a fertőző 
betegségek megelőzését és ellenőrzését 
célzó programokat, és segítséget nyújt 
azok kidolgozásához, az említett 
programok nemzeti és uniós – valamint 
szükség szerint nemzetközi – szinten 
történő megerősítésére és 
továbbfejlesztésére vonatkozó ajánlások 
alátámasztása érdekében.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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851/2004/EK rendelet
5 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) előmozdítja a tagállamok 
készültségi és reagálási tervezésével 
kapcsolatos önértékeléseket és külső 
értékeléseket, valamint az (EU) …/… 
rendelet [HL: beillesztendő a határokon át 
terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről 
szóló rendelet száma [ISC/2020/12524]] 7. 
és 8. cikke szerint részt vesz a készültségi 
és reagálási tervekkel kapcsolatos 
jelentéstételben és ellenőrzésben;

c) előmozdítja a tagállamok 
készültségi és reagálási tervezésével 
kapcsolatos önértékeléseket, valamint az 
(EU) …/… rendelet [HL: beillesztendő a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekről szóló rendelet száma 
[ISC/2020/12524]] 7. és 8. cikke szerint 
részt vesz a készültségi és reagálási 
tervekkel kapcsolatos jelentéstételben és 
értékelésben;

Or. en

Indokolás

Noha célszerű ösztönözni a jelentéstételi standardok javítását és a tagállamok közötti 
együttműködést, az ellenőrzés beemelésére vonatkozó javaslat ellentétes az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 168. cikkével, mivel az egészségügyi rendszerek továbbra is a 
tagállamok felelősségi körébe tartoznak.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
851/2004/EK rendelet
5 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a védőoltással megelőzhető 
betegségek, az antimikrobiális rezisztencia, 
a laboratóriumi kapacitás és a biológiai 
védelem kezelését célzó külön készültségi 
tevékenységeket dolgoz ki a Bizottság 
prioritásainak megfelelően és az 
azonosított hiányosságok alapján;

f) többek között a védőoltással 
megelőzhető betegségek, az 
antimikrobiális rezisztencia, a 
laboratóriumi kapacitás és a biológiai 
védelem kezelését célzó külön készültségi 
tevékenységeket dolgoz ki a Bizottság 
prioritásainak megfelelően és az 
azonosított hiányosságok alapján;

Or. en
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Indokolás

A készültségi tevékenységek felsorolása nem tekinthető zárt listának.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
851/2004/EK rendelet
5 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) értékeli az egészségügyi rendszerek 
fertőző betegségekből eredő járványok 
észlelésével, megelőzésével és 
elhárításával, valamint a kapcsolódó 
helyreállítással kapcsolatos képességét, 
azonosítja a hiányosságokat, és 
javaslatokat tesz az egészségügyi 
rendszerek megfelelő uniós támogatás 
mellett megvalósítandó megerősítésére;

i) támogatást nyújt a tagállamoknak 
egészségügyi rendszereik fertőző 
betegségekből eredő járványok 
észlelésével, megelőzésével és 
elhárításával, valamint a kapcsolódó 
helyreállítással kapcsolatos képességének 
értékelésében, azonosítja a hiányosságokat, 
és javaslatokat tesz az egészségügyi 
rendszerek megfelelő uniós támogatás 
mellett megvalósítandó megerősítésére;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szolgáltatások megszervezése és nyújtása végső soron a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően a Központ részt vehet az értékelésben, de nem lehet 
a végső döntőbíró.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
851/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Központ a kutatás és a 
népegészségüggyel kapcsolatos 
tanulmányok területén a tervezés és a 
prioritások meghatározása vonatkozásában 
konzultál a Bizottsággal, valamint más 

(4) A Központ a kutatás és a 
népegészségüggyel kapcsolatos 
tanulmányok területén a tervezés és a 
prioritások meghatározása vonatkozásában 
konzultál a Bizottsággal, az Egészségügyi 
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uniós szervekkel és ügynökségekkel. Biztonsági Bizottsággal, valamint más 
illetékes uniós szervekkel és 
ügynökségekkel.

Or. en

Indokolás

Mivel a Központ „kerüli a Bizottsággal, a tagállamokkal és az uniós kutatási és egészségügyi 
programokkal való párhuzamos munkavégzést”, itt be kell vonni a tagállamokat. Ezt az 
Egészségügyi Biztonsági Bizottság révén lehet a legegyszerűbben elérni.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
851/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság kérésére; és c) a Bizottság vagy az Európai 
Gyógyszerügynökség kérésére; és

Or. en

Indokolás

Miután a Központnak a vakcinák hatékonyságának értékelése során szorosan együtt kell 
működnie az Európai Gyógyszerügynökséggel, ezen a helyen utalni kell az ügynökségre.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
851/2004/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
megkeresésekben világosan el kell 
magyarázni a tanulmányozandó 
tudományos kérdést és az uniós érdeket, 
továbbá az adott kérdéssel kapcsolatban 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
megkeresésekben világosan el kell 
magyarázni a tanulmányozandó 
tudományos kérdést és az uniós érdeket és 
cselekvési hatáskört, továbbá az adott 
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kellő háttér-információkat kell mellékelni 
hozzájuk.

kérdéssel kapcsolatban kellő háttér-
információkat kell mellékelni hozzájuk.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
851/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Központ már kiadott 
egy tudományos véleményt a 
megkeresésben szereplő speciális kérdéssel 
kapcsolatban, és úgy ítéli meg, hogy nincs 
olyan új tudományos felismerés, amely 
indokolná a kérdés újabb vizsgálatát, akkor 
a megkereső intézménynek vagy 
tagállamnak meg kell küldeni meg kell 
küldeni az említett döntést alátámasztó 
információkat.

(5) Amennyiben a Központ már kiadott 
egy tudományos véleményt a 
megkeresésben szereplő speciális kérdéssel 
kapcsolatban, és úgy ítéli meg, hogy nincs 
olyan új tudományos felismerés, amely 
indokolná a kérdés újabb vizsgálatát, akkor 
a megkereső intézménynek, ügynökségnek 
vagy tagállamnak meg kell küldeni meg 
kell küldeni az említett döntést alátámasztó 
információkat.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdésében az Európai Gyógyszerügynökségre utaló hivatkozás 
figyelembevétele érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
851/2004/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Központ a korai figyelmeztető és 
gyorsreagáló rendszer működtetésével és 
azzal támogatja és segíti a Bizottságot, 
hogy biztosítja a tagállamokkal 

(1) A Központ az (EU) .../... rendelet 
[a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet] 
18. cikkében foglalt korai figyelmeztető és 
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összehangolt módon történő reagálást. gyorsreagáló rendszer működtetésével és 
azzal támogatja és segíti a Bizottságot, 
hogy biztosítja a tagállamokkal 
összehangolt módon történő reagálást.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
851/2004/EK rendelet
8 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Központ az (EU) …/… rendelet 
[HL: beillesztendő a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 
rendelet száma [ISC/2020/12524]] 20. 
cikkének megfelelően gyors 
kockázatértékelést végez az említett 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában szereplő i. és ii. alpontban 
említett veszély – ideértve többek között az 
emberi eredetű anyagokat fenyegető 
veszélyt, például a fertőző betegségek 
hatásainak potenciálisan kitett vért, 
szerveket, szöveteket és sejteket –, 
valamint az említett rendelet 2 cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett veszély 
esetén.

(1) A Központ az (EU) …/… rendelet 
[HL: beillesztendő a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 
rendelet száma [ISC/2020/12524]] 20. 
cikkének megfelelően gyors és színvonalas 
kockázatértékelést végez az említett 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában említett veszély – ideértve 
többek között az emberi eredetű anyagokat 
fenyegető veszélyt, például a fertőző 
betegségek hatásainak potenciálisan kitett 
vért, szerveket, szöveteket és sejteket –, 
valamint az említett rendelet 2 cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett veszély 
esetén.

Or. en

Indokolás

A Covid19-re vonatkozó 2020. januári kockázatértékelés igazolja, hogy a kockázatértékelések 
során a gyorsaság nem mehet a minőség rovására. Emellett a Központ szakértelmét más, nem 
fertőző betegségekkel kapcsolatos esetekben, például a biológiai védelemmel összefüggésben 
is fel lehetne használni, ezért a teljes a) pontot be kell ide emelni.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
851/2004/EK rendelet
8 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
kockázatértékeléseket a szükséges 
információk összegyűjtése érdekében 
időszerű módon és a lehető legrövidebb 
időn belül el kell végezni.

Or. en

Indokolás

A Covid19-re vonatkozó 2020. januári kockázatértékelés igazolja, hogy a kockázatértékelések 
során a gyorsaság nem mehet a minőség rovására.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
851/2004/EK rendelet
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kockázatértékelés a 
válaszlépésekkel kapcsolatos általános és 
célzott javaslatokat tartalmaz, amelyek a 
Egészségügyi Biztonsági Bizottságon 
belüli egyeztetés alapjául szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kockázatértékelések lehetőség szerint a 
válaszlépésekkel kapcsolatos általános és 
célzott javaslatokat tartalmaznak, amelyek 
a Egészségügyi Biztonsági Bizottságon 
belüli egyeztetés alapjául szolgálnak.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
851/2004/EK rendelet
8 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Központ valamely tagállam, a 
Tanács, a Bizottság, illetve az uniós 
szervek vagy ügynökségek kérésére 
támogatja az összehangolt uniós 
válaszlépéseket.

(2) A Központ az (EU) .../... rendelet 
[a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló rendelet] 
21. cikkével összhangban támogatja az 
összehangolt uniós válaszlépéseket.

Or. en

Indokolás

Az határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló rendelet 21. cikke 
meghatározza az összehangolt reagálás támogatásának folyamatát.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – c pont
851/2004/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szoros együttműködésben dolgozik 
az Unióból, harmadik országokból, a 
WHO-tól és egyéb nemzetközi 
szervezetektől adatokat begyűjtő illetékes 
szervekkel; és

c) szoros együttműködésben dolgozik 
az Unióban, harmadik országokban és a 
WHO-nál működő, adatgyűjtéssel 
foglalkozó szervezetek és megfelelő 
partnerszervezetek illetékes szerveivel és 
egyéb nemzetközi szervezetekkel, és 
egyúttal garantálja szilárd biztosítékok 
meglétét az átláthatósággal és 
elszámoltathatósággal kapcsolatban; és

Or. en

Indokolás

Az európai ombudsman OI/3/2020/TE stratégiai vizsgálatában aggályokat vetett fel a 
Központ kínai partnereivel folytatott együttműködésének nyíltságával és 
elszámoltathatóságával kapcsolatban a Covid19-világjárvány idején.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – d pont
851/2004/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszély súlyosságához vagy 
újdonságához, illetve a tagállamokban 
történő terjedésének gyorsaságához 
kapcsolódó sürgős helyzetben a Központ 
az Európai Gyógyszerügynökség kérésére 
objektív, megbízható és könnyen 
hozzáférhető módon, a legjobb elérhető 
információk alapján rendelkezésre bocsátja 
az 5. cikk (4) bekezdésének g) pontjában 
említett járványügyi előrejelzéseket.

(4) A határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszély súlyosságához vagy 
újdonságához, illetve a tagállamokban 
történő terjedésének gyorsaságához 
kapcsolódó sürgős helyzetben a Központ 
egy tagállam, a Bizottság vagy az Európai 
Gyógyszerügynökség kérésére objektív, 
megbízható és könnyen hozzáférhető 
módon, a legjobb elérhető információk 
alapján rendelkezésre bocsátja az 5. cikk 
(4) bekezdésének g) pontjában említett 
járványügyi előrejelzéseket.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont
851/2004/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Központ a hatáskörén belül a saját 
kezdeményezésére ad ki közleményeket, 
miután erről előzetesen tájékoztatta a 
tagállamokat és a Bizottságot.

A 3. cikk (2) bekezdése j) pontjának 
sérelme nélkül a Központ a hatáskörén 
belül a saját kezdeményezésére ad ki 
közleményeket, miután erről előzetesen 
tájékoztatta a tagállamokat és a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdésének j) pontja nem jogosítja fel a Központot arra, hogy saját 
kezdeményezésére közleményeket adjon ki, mivel a koherencia biztosítása érdekében ezeket az 
intézkedéseket össze kell hangolni a Bizottsággal és az Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal. 
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Ezt bele kell foglalni ebbe a cikkbe.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
851/2004/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdést el kell hagyni; törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem ért egyet a Bizottság azon döntésével, hogy törli a 851/2004/EK rendelet 12. 
cikkének (2) bekezdését. Ennélfogva ez a módosítás helyreállítja az eredeti szöveget: „A 
Központ a tagállamokkal és a Bizottsággal szoros együttműködésben jár el annak érdekében, 
hogy az egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció szükséges koherenciáját 
előmozdítsa.”

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – c pont
851/2004/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(3) A Központ adott esetben 
együttműködik a tagállamok illetékes 
szerveivel és más érdekelt felekkel a 
nyilvánosságnak szóló tájékoztató 
kampány megvalósításában.,”

Or. en

Indokolás

Ez a bizottsági javaslatban található módosított szöveg már szerepel a 851/2004/EK 
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rendeletben, ezért szükségtelen bevezetni ezt a változtatást.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont
851/2004/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés harmadik 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

A tagok megbízatásának időtartama 
három év, amely meghosszabbítható.;”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi Covid19-világjárvány miatt a Központ előtt álló különböző működési kihívások 
fényében nagyobb intézményi stabilitásra van szükség. Ezért indokolt, hogy az igazgatótanács 
tagjainak hivatali ideje továbbra is négy év legyen.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
851/2004/EK rendelet
14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) meghatározza a Központban 
alkalmazott nyelvekre vonatkozó 
szabályokat, ideértve a Központ belső 
munkája és a külvilággal folytatott 
kommunikáció közötti lehetséges 
különbségtételt, tekintetbe véve azt, hogy 
mindkét esetben az összes érdekelt fél 
számára biztosítani kell a Központ 
munkájához való hozzáférést és az abban 
való részvételt.

i) meghatározza a Központban 
alkalmazott nyelvekre vonatkozó 
szabályokat, ideértve a Központ szokásos 
belső munkája és a külvilággal folytatott 
kommunikációja közötti lehetséges 
különbségtételt, tekintetbe véve, hogy 
minden érdekelt fél számára biztosítani 
kell a Központ munkájához való 
hozzáférést az Unió lehető legtöbb 
hivatalos nyelvén.



PR\1224828HU.docx 37/45 PE681.065

HU

Or. en

Indokolás

Míg a belső munkamódszereket úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák a Központ egyértelmű 
működését (például olyan nyelvek beemelésével, amelyek lehetővé teszik az igazgatótanács és 
a tanácsadó testület valamennyi tagjának aktív részvételét), külső kommunikációját az 
európai ombudsman OI/3/2020/TE stratégiai vizsgálatában javasoltaknak megfelelően az 
Unió lehető legtöbb hivatalos nyelvére le kell fordítani.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
851/2004/EK rendelet
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A 17. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(1) A 3. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az igazgatót a Bizottság által nyílt 
versenyvizsga után, valamint az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és máshol 
közzétett, szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó felhívást követően összeállított 
jelöltlista alapján nevezi ki az 
igazgatótanács egy ötéves időtartamra, 
amely egy alkalommal egy további 
legfeljebb ötéves időtartamra 
meghosszabbítható.; ”

Or. en

Indokolás

„A 3. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül” szöveg beillesztése értelmetlen ebben az 
összefüggésben. Ezért vissza kell állítani a 851/2004/EK rendelet eredeti szövegét.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a pont
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851/2004/EK rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadó fórum tagjai nem 
lehetnek egyben az igazgatótanács tagjai is. 
A tagok megbízatásának időtartama három 
év, amely meghosszabbítható.

(2) A tanácsadó fórum tagjai nem 
lehetnek egyben az igazgatótanács tagjai is. 
A tagok megbízatásának időtartama négy 
év, amely meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

Az igazgatótanács és a tanácsadó fórum tagjainak hivatali idejét össze kell hangolni.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
851/2004/EK rendelet
19 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

19a. a 19. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) Az igazgatótanács tagjai, az igazgató, a 
tanácsadó fórum tagjai, valamint a 
tudományos testületekben részt vevő külső 
szakértők kötelezettségvállalási és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
amelyekből kiderül vagy az, hogy nincs 
olyan érdekeltségük, amely sérthetné a 
függetlenségüket vagy az, hogy olyan 
közvetlen vagy közvetett érdekeltségeik 
vannak, amelyek sérthetik a 
függetlenségüket. Ezeket a nyilatkozatokat 
évente, írásban kell benyújtani.

„(2) Az igazgatótanács tagjai, az igazgató, 
a tanácsadó fórum tagjai, valamint a 
tudományos testületekben részt vevő külső 
szakértők kötelezettségvállalási és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
amelyekből kiderül vagy az, hogy nincs 
olyan érdekeltségük, amely sérthetné a 
függetlenségüket vagy az, hogy olyan 
közvetlen vagy közvetett érdekeltségeik 
vannak, amelyek sérthetik a 
függetlenségüket. Ezeket a nyilatkozatokat 
évente, írásban kell benyújtani, és 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335)
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)
851/2004/EK rendelet
20 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

20a. a 20. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(4) Személyes adatokat nem lehet 
feldolgozni vagy közölni, kivéve azokban 
az esetekben, amelyekben erre 
mindenféleképpen szükség van a Központ 
feladatainak teljesítéséhez. Ilyen esetekben 
a személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet1 kell alkalmazni.

„(4) Személyes adatokat nem lehet 
feldolgozni vagy közölni, kivéve azokban 
az esetekben, amelyekben erre 
mindenféleképpen szükség van a Központ 
feladatainak teljesítéséhez. Ilyen esetekben 
az (EU) 2018/1725 rendeletet kell 
alkalmazni.”

________
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Or. en

Indokolás

A 45/2001/EU rendeletet az (EU) 2018/1725 rendelet hatályon kívül helyezte.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
851/2004/EK rendelet
24 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

23a. A 24. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
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24. cikk „24. cikk

A költségvetési rendelet alkalmazása A költségvetési rendelet alkalmazása

A költségvetési rendelet 185. cikke 
alkalmazandó a Központ költségvetésének 
végrehajtása alóli felmentésre, a pénzügyi 
ellenőrzésére és számviteli szabályokra.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 70. 
cikke alkalmazandó a Központ 
költségvetésének végrehajtása alóli 
felmentésre, a pénzügyi ellenőrzésére és 
számviteli szabályokra.

Or. en

Indokolás

A költségvetési rendeletet (a 851/2004/EK rendelet (12) preambulumbekezdésében ismertetett 
1606/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet) a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül 
helyezte, ez utóbbit pedig azóta az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet helyezte hatályon kívül.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
851/2004/EK rendelet
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023. [beillesztendő dátum: három évvel a 
hatálybalépést követően]-ig a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak a 
Központ tevékenységeiről, többek között 
az alábbiakról:

[beillesztendő dátum: három évvel e 
módosító rendelet hatálybalépését 
követően]-ig a Bizottság jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 
az igazgatótanácsnak a Központ 
tevékenységeiről, többek között az 
alábbiakról:

Or. en

Indokolás

A 2023-ra vonatkozó hivatkozás szövegezési hibának tűnik, mivel a jelentést három évvel e 
módosító rendelet hatálybalépését követően kell közzétenni.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
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851/2004/EK rendelet
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az 5. cikk (8) bekezdésében említett 
hálózat hatása az emberi eredetű 
anyagokkal való ellátás biztonságára és a 
készletek elégséges voltára a fertőző 
betegségek kitörésével összefüggésben.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az 5. cikk (8) bekezdésének első és második albekezdésében 
bevezetett változtatásokkal.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
851/2004/EK rendelet
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2028. [beillesztendő 
dátum: három évvel a hatálybalépést 
követően]-ig, azt követően pedig ötévente 
értékeli a Központ teljesítményét a 
célkitűzései, a megbízatása, a feladatai, az 
eljárásai és a helyszíne tekintetében. Az 
értékelésben ki kell térni arra, hogy 
szükség van-e az Központ megbízatásának 
módosítására, és arra, hogy az milyen 
pénzügyi következményekkel járna.

(2) A Bizottság [beillesztendő dátum: 
öt évvel e módosító rendelet 
hatálybalépését követően]-ig, azt követően 
pedig ötévente értékeli a Központ 
teljesítményét a célkitűzései, a 
megbízatása, a feladatai, az eljárásai és a 
helyszíne tekintetében. Az értékelésben ki 
kell térni arra, hogy szükség van-e az 
Központ megbízatásának módosítására, és 
arra, hogy az milyen pénzügyi 
következményekkel járna.

Or. en

Indokolás

A 2028-ra vonatkozó hivatkozás szövegezési hibának tűnik, mivel a Központ célkitűzéseivel, 
megbízatásával, feladataival, eljárásaival és helyszínével kapcsolatos teljesítményének 
felülvizsgálatára minden valószínűség szerint több, mint három évvel a módosító rendelet 
hatálybalépe után kerül sor. Ráadásul tekintettel az esetlegesen akár jogszabályi változásokat 
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is eredményező felülvizsgálati folyamat lényegére, további időt kell biztosítani a Bizottság 
számára is.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 pont
851/2004/EK rendelet
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság megítélése 
szerint a Központ működésének folytatása 
a célkitűzéseire, megbízatására és 
feladataira tekintettel a továbbiakban nem 
indokolt, javasolhatja e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő módosítását 
vagy hatályon kívül helyezését.

(3) A (2) bekezdésben említett 
értékelés alapján a Bizottság adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be e rendelet 
módosítása céljából. Amennyiben a 
Bizottság megítélése szerint a Központ 
működésének folytatása a célkitűzéseire, 
megbízatására és feladataira tekintettel a 
továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő módosítását vagy hatályon kívül 
helyezését.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem fogalmazza meg egyértelműen a Bizottság azon jogát, hogy 
módosításokat javasoljon a Központ megbízatásának tekintetében.



PR\1224828HU.docx 43/45 PE681.065

HU

INDOKOLÁS

Elérkezett az idő arra, hogy az egészségügyi válságokra való uniós felkészültségi és reagálási 
mechanizmusok javítására irányuló erőfeszítések részeként megtörténjen az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2004-ben elfogadott alapító 
rendeletének első felülvizsgálata. A súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 
(SARS-CoV-2) által okozott Covid19-világjárvány jelentős hiányosságokat tárt fel az Unió 
felkészültségében és reagálásában. Az Unió még soha nem szembesült ilyen súlyos 
közegészségügyi fenyegetéssel; a jelenlegi világjárvány még messze nem ért véget, és a 
jövőben várhatóan gyakoribbak lesznek a járványok. 

Az Uniónak képesnek kell lennie a jövőbeli járványok jobb előrejelzésére, kezelésére és az 
azokra való felkészülésre. Az ECDC alapító rendeletének módosítása (a továbbiakban: az 
ECDC-rendelet módosításáról szóló rendelet) során három fontos elemet kell figyelembe venni. 

Először is, a Bizottság javaslata az európai egészségügyi unió kiépítését célzó, egységes 
szerkezetbe foglalt és egymással összefüggő jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéscsomag 
részét képezi, amely egyúttal megerősíti az Európai Gyógyszerügynökség megbízatását is, és 
meghatározza a jövőben létrehozandó Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság 
(HERA) központi elemeit a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek hatékonyabb kezelése 
érdekében. Mivel azonban a HERA-ról szóló jogalkotási javaslat benyújtása 2021 negyedik 
negyedévére várható, annak az ECDC-vel kapcsolatos következményei egy ideig nem kerülnek 
meghatározásra. Ezért annak ellenére, hogy ezt a jelentést az európai egészségügyi unióról 
szóló csomag összefüggésében kell szemlélni, különösen pedig a határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendeletre irányuló javaslattal összefüggésben kell értelmezni, amely számos olyan módszert 
és kritériumot határoz meg, amelyet az ECDC-rendelet módosításáról szóló rendeletre is 
alkalmazni kell. 

Másodszor, az ECDC pénzügyi forrásai korlátozottak. Az ECDC éves költségvetése 
megközelítőleg 60 millió EUR, és a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret mintegy 300 álláshelyet irányoz elő a Központ számára. Ez lényegesen kevesebb annál, 
mint ami ahhoz szükséges, hogy az Unió felkészültebb és ellenállóbb legyen a közegészségügy 
területén. Fontos felismerni, hogy jelenleg szinte az ECDC teljes személyzete a SARS-CoV-2 
világjárványon dolgozik, miközben a fertőző betegségekkel kapcsolatos egyéb kritikus 
munkaterületeket elhanyagolják. Ezek a korlátozott erőforrások éles ellentétben állnak az 
Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjának (US CDC) adataival, 
amely hét évtizedes növekedés és fejlődést követően jelenleg 10 milliárd USD-t meghaladó 
éves költségvetéssel rendelkezik, és több mint 10 000 álláshely áll rendelkezésére.

Harmadszor, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) világosan kimondja, 
hogy „az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi 
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politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás 
megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét” (168. cikk (7) bekezdés). A Bizottság 
javaslatának jogalapja az EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdése, amely uniós intézkedésekről 
rendelkezik „a határokon át széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelemre, 
valamint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérésére, az ilyen 
veszélyek korai előrejelzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozóan, (...) kizárva azonban 
a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
harmonizációját”.

Következésképpen úgy vélem, hogy az ECDC-rendelet módosításáról szóló rendeletnek olyan 
működőképes és pragmatikus megoldásokat kell előnyben részesítenie, amelyek az 
együttműködés, az információcsere, valamint a szakértelem és a bevált gyakorlatok cseréjének 
javítására irányulnak a tagállami hatóságok és a Bizottság, az Egészségügyi Biztonsági 
Bizottság és maga az ECDC, valamint adott esetben más szervezetek (például az Európai 
Gyógyszerügynökség) között. Ennek a jobb együttműködésnek lehetővé kell tennie a 
felkészültség javítását és az összehangoltabb reagálást.  

A hatékonyság érdekében az említett megerősített együttműködés kölcsönös átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot feltételez a tagállamok és az uniós intézmények és szervek között – csak 
együttesen érhetnek el az USA CDC-ével összehasonlítható eredményeket. Mindazonáltal az 
ECDC-rendelet módosításáról szóló rendelet egyetlen rendelkezésével kapcsolatban sem 
merülhet fel olyan aggály, hogy az Unió beavatkozik a tagállamok kizárólagos hatásköreibe. 
Ezért puhítottam a tagállamok egészségügyi rendszereinek értékelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó megfogalmazást annak érdekében, hogy eloszlassam a nemzeti fővárosokból érkező 
esetleges kritikákat.  

A Bizottság javaslata néhány új feladatot is előirányoz az ECDC számára, például az emberi 
eredetű anyagokat, például a vért, a szerveket, a szöveteket és a sejteket érintő fenyegetések 
észlelése, nyomon követése és az ezekről való jelentéstétel. Bár megértem ennek az új 
szerepnek a fontosságát, véleményem szerint az első szakaszban a tagállamoknak önkéntes 
alapon kell részt venniük ebben a hálózatban. Amennyiben az ECDC járványügyi 
felügyeletének ezen új eleme sikeresnek bizonyul, felülvizsgálatot követően kötelezővé lehetne 
tenni azt. Egyelőre azonban az ECDC-nek elsősorban alapvető feladataira, nevezetesen a 
fertőző betegségek jelentette aktuális és kialakulóban lévő fenyegetések azonosítására, 
értékelésére és kommunikálására kell összpontosítania. 

Ez a jelentés több technikai kiigazítást is tartalmaz, mivel számos változás történt mind a 
Szerződésekben, mind más uniós jogszabályokban, például a költségvetési rendeletek terén, 
amelyeknek az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében az ECDC-rendelet 
módosításáról szóló rendeletben is tükröződniük kell. 
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