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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
9. és 168. cikkének, valamint az Európai 
Unió Alapjogi Chartája 35. cikkének 
megfelelően az Uniónak valamennyi uniós 
politika és tevékenység meghatározása és 
végrehajtása során biztosítania kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét.

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a közegészségügy 
terén jelentkező közös biztonsági 
kockázatok azon területek közé tartoznak, 
amelyeken az Unió és a tagállamok 
megosztott hatáskörrel rendelkeznek. Az 
EUMSZ 9. és 168. cikkének, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 
35. cikkének megfelelően, és az EUMSZ 
említett két cikkében meghatározott 
szigorú korlátok között az Uniónak 
valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során 
biztosítania kell az emberi egészség 
védelmének magas szintjét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A példátlan Covid19-világjárvány 
tapasztalatai rámutattak, hogy a 
népegészségügyet fenyegető veszélyek 
kezeléséhez az Uniónak hatékonyabban 
kell irányítania a gyógyszerek és az orvosi 
eszközök rendelkezésre állását, valamint az 
egészségügyi ellenintézkedések 
kidolgozását. Az Unió e képességét 
súlyosan akadályozza az, hogy hiányzik az 
egyértelműen meghatározott jogi keret a 
pandémiára való reagálásának 
irányításához, valamint az, hogy az Unió 

(2) A példátlan Covid19-világjárvány 
tapasztalatai rámutattak, hogy a 
népegészségügyet fenyegető veszélyek 
kezeléséhez az Uniónak hatékonyabban és 
átláthatóbban kell irányítania a 
gyógyszerek és az orvosi eszközök 
rendelkezésre állását, valamint az 
egészségügyi ellenintézkedések 
kidolgozását, a hatóságok, az iparág, 
valamint a gyógyszerészeti ellátási lánc 
egyéb érdekelt felei közötti összhangot 
megteremtve. Európának kiemeltebben 
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korlátozottan van felkészülve a tagállamok 
többségét érintő népegészségügyi 
szükséghelyzetre.

kell kezelnie az egészséget, a tagállamok 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
hatásköreinek figyelembevételével, hogy 
az egészségügyi rendszerek készen 
álljanak a korszerű ellátás biztosítására, 
valamint a járványok és egyéb előre nem 
látható egészségügyi veszélyek kezelésére 
a Nemzetközi Egészségügyi 
Rendszabályoknak megfelelően. Az Unió 
e képességét súlyosan akadályozza az, 
hogy a népegészségügyi szolgáltatásokat 
érintő megszorító intézkedéseket vezettek 
be, nem elégséges a gyártásra vonatkozó 
ellenőrzés, hiányzik az egyértelműen 
meghatározott jogi keret a pandémiára való 
reagálásának irányításához, valamint az, 
hogy az Unió korlátozottan van felkészülve 
a tagállamok többségét érintő 
népegészségügyi szükséghelyzetre. A 
világjárvány azt is megmutatta, hogy 
szükség van egy innovatív és kutatáson 
alapuló gyógyszeriparra, amely szorosan 
együttműködik az Európai 
Gyógyszerügynökséggel (a továbbiakban: 
az Ügynökség) annak érdekében, hogy 
jobban fel lehessen készülni a jövőbeli 
egészségügyi válságokra és az ellátási 
láncban bekövetkező zavarokra. A 
Covid19 ezenkívül rámutatott arra is, 
hogy nagyobb átláthatóságra van szükség 
az uniós forgalombahozatali engedély 
terén.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ipar fontos szerepet töltött be a 
Covid19-válságban, és a gyártás 
folytonossága révén bizonyította ellenálló 
képességét.



AD\1231871HU.docx 5/87 PE689.565v02-00

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A hiányok különböző és összetett 
kiváltó okok eredményeként alakulnak ki, 
amelyeket az összes érdekelt féllel együtt 
kell feltérképezni, megérteni és elemezni 
annak érdekében, hogy azokat átfogóan 
kezelni lehessen. A hiányok megfelelőbb 
megértésének magában kell foglalnia az 
ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek 
azonosítását is. Konkrétan a Covid19-
járvány esetében a betegség adjuváns 
kezelésének elégtelensége számos okra 
vezethető vissza – a harmadik 
országokban tapasztalt gyártási 
nehézségektől kezdve az EU-ban 
tapasztalt logisztikai vagy gyártási 
nehézségekig –, míg az oltóanyaghiányt 
egy ritkább jelenség okozta, nevezetesen a 
váratlanul magas és egyre növekvő 
kereslet.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök gyakran összetett ellátási láncai, 
a nemzeti exportkorlátozások és -tilalmak, 
az említett áruk szabad mozgását 
akadályozó határlezárások, valamint a 
kínálatukkal és keresletükkel kapcsolatos 
bizonytalanság a Covid19-világjárvány 
során jelentősen akadályozták az Unióban 
az egységes piac zavartalan működését, 
valamint a népegészségügyet fenyegető 
súlyos veszélyek kezelését.

törölve
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Covid19-világjárvány kiélezte a 
gyógyszerhiány problémáját a pandémia 
kezelése szempontjából kritikus 
fontosságúnak tekintett egyes gyógyszerek 
esetében, és rávilágított arra, hogy az Uniót 
strukturális korlátok gátolják abban, hogy 
népegészségügyi válságok idején gyorsan 
és hatékonyan tudjon reagálni az ilyen 
kihívásokra.

(5) A Covid19-világjárvány kiélezte a 
világjárvány kezelése szempontjából 
kritikusnak számító egyes gyógyszerek 
esetében már korábban is fennálló hiány 
problémáját, és rávilágított arra, hogy az 
Uniót és a tagállamokat strukturális 
korlátok gátolják abban, hogy 
népegészségügyi válságok idején gyorsan 
és hatékonyan tudjanak reagálni az ilyen 
kihívásokra, ami részben a szükséges 
iparpolitikai reformok végrehajtásának 
hiányából is ered.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Covid19-válság rávilágított a 
nyersanyagellátás összetettségére, a 
termelési lánc rendkívüli széttagoltságára 
és maguknak a terjesztőhálózatoknak az 
összetettségére is, és ezek olyan tényezők, 
amelyeket a gyártók és irányítási 
ellenőreik is nehezen tudnak kezelni, ezért 
az államok közötti tényleges 
együttműködésre és az Ügynökség világos 
állásfoglalására van szükség.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az áruk alapvető szabad mozgását 
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egészségügyi válság idején is garantálni 
kell, adott esetben a határellenőrzési 
intézkedések kiigazítása révén.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A Covid19-világjárvány 
egyértelmű példa arra, hogy az emberi 
egészség összefügg az állati egészséggel és 
a környezettel. Ezért az egészségügyi 
veszélyek kezelésére irányuló 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
ezt a három dimenziót a jobb 
népegészségügyi eredmények elérése 
érdekében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Covid19-járvány gyors 
kifejlődése és a vírus terjedése bizonyos 
orvostechnikai eszközök, például a 
lélegeztetőgépek, a sebészeti maszkok és a 
Covid19-tesztkészletek iránti kereslet 
erőteljes növekedéséhez vezetett, 
miközben a termelés megszakadása vagy a 
termelés gyors növelésére irányuló 
korlátozott kapacitás, valamint az 
orvostechnikai eszközök ellátási láncának 
összetettsége és globális jellege 
visszavetette a kínálatot. E problémák 
következtében új szereplők kapcsolódtak 
be e termékek előállításába, ami azután 
szűk keresztmetszeteket eredményezett a 
megfelelőségértékelésben, valamint a nem 
megfelelő, nem biztonságos és egyes 
esetekben hamisított termékek gyakori 

(6) A Covid19-járvány gyors 
kifejlődése és a vírus terjedése bizonyos 
egyéni védőeszközök és orvostechnikai 
eszközök, például a lélegeztetőgépek, a 
sebészeti maszkok és a Covid19-
tesztkészletek iránti kereslet erőteljes 
növekedéséhez vezetett, miközben a 
termelés megszakadása vagy a termelés 
gyors növelésére irányuló korlátozott 
kapacitás, valamint az orvostechnikai 
eszközök ellátási láncának összetettsége és 
globális jellege visszavetette a kínálatot. E 
problémák következtében új szereplők 
kapcsolódtak be e termékek előállításába, 
ami azután szűk keresztmetszeteket 
eredményezett a megfelelőségértékelésben, 
valamint a nem megfelelő, nem 
biztonságos és egyes esetekben hamisított 



PE689.565v02-00 8/87 AD\1231871HU.docx

HU

előfordulásához vezetett. Helyénvaló tehát 
egy megfelelő uniós szerven belül hosszú 
távú struktúrákat létrehozni az 
orvostechnikai eszközök népegészségügyi 
szükséghelyzetből eredő hiányának 
nyomon követésére.

termékek gyakori előfordulásához vezetett. 
Helyénvaló tehát egy megfelelő uniós 
szerven belül hosszú távú struktúrákat 
létrehozni az orvostechnikai eszközök 
népegészségügyi szükséghelyzetből eredő 
hiányának nyomon követésére.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendelet célja, hogy létrehozzon 
egy, a népegészségügyi szükséghelyzetek 
és a jelentős események során jelentkező 
hiányok problémájának kezelésére 
szolgáló keretrendszert. A gyógyszerek és 
az orvostechnikai eszközök hiánya 
azonban állandó probléma, amely a 
szükséghelyzetektől függetlenül is 
hatással van az uniós polgárok 
egészségére és életére. Ezért a 
Bizottságnak el kell végeznie e rendelet 
végrehajtásának értékelését, és meg kell 
vizsgálnia e keret kiterjesztését annak 
biztosítása érdekében, hogy a hiányok 
problémáját állandó jelleggel kezeljék.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A Covid19 kitörése és az azt követő 
egészségügyi válság rávilágított arra, hogy 
a válságkezelés terén összehangoltabb 
európai megközelítésre van szükség. Bár a 
helyzet sürgőssége magyarázatot ad a 
hatásvizsgálat hiányára, a személyzet és a 
finanszírozás tekintetében megfelelő 
forrásokat kell biztosítani, figyelembe véve 
a különböző tagállamok egészségügyi 
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ágazatának sajátosságait.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A Covid19-világjárvány 
megmutatta, hogy az Ügynökségnek a 
tagállamokkal és a gyógyszeriparral való 
fokozott együttműködése szükséges az EU 
és a tagállamok jövőbeni egészségügyi 
szükséghelyzetek vagy jelentős események 
elleni küzdelemre irányuló képességének 
javítása érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Covid19-világjárványhoz 
hasonló népegészségügyi szükséghelyzet 
során a kínálat és a kereslet 
bizonytalansága, valamint az alapvető 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
hiányának kockázata a tagállamok közötti 
exportkorlátozásokat és más nemzeti 
védintézkedéseket vonhat maga után, 
amelyek súlyosan befolyásolhatják a belső 
piac működését. A gyógyszerhiány 
ezenfelül súlyos kockázatot jelenthet a 
betegek egészségére az Unióban, mivel ha 
nem áll rendelkezésre gyógyszer, az 
gyógyszerelési hibákhoz, a kórházi 
tartózkodások időtartamának 
növekedéséhez vezethet, valamint a nem 
elérhető termékek nem megfelelő 
készítményekkel való helyettesítése 
mellékhatásokat okozhat. Ami az 
orvostechnikai eszközöket illeti, a hiány a 
diagnosztikai erőforrások hiányához 

(7) A Covid19-világjárványhoz 
hasonló népegészségügyi szükséghelyzet 
során a kínálat és a kereslet 
bizonytalansága, valamint az alapvető 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
hiányának kockázata a tagállamok közötti 
exportkorlátozásokat és más nemzeti 
védintézkedéseket vonhat maga után, 
amelyek súlyosan befolyásolhatják a belső 
piac működését, illetve a kivitelek 
átláthatóságával és engedélyezésével 
kapcsolatos ideiglenes mechanizmusok 
létrehozását tehetik szükségessé. A 
gyógyszerhiány ezenfelül súlyos 
kockázatot jelenthet a betegek egészségére 
az Unióban, mivel ha nem áll 
rendelkezésre gyógyszer, az gyógyszerelési 
hibákhoz és a kórházi tartózkodások 
időtartamának növekedéséhez vezethet, a 
nem elérhető termékek nem megfelelő 
készítményekkel való helyettesítése pedig 
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vezethet, ami negatív következményekkel 
jár a népegészségügyi intézkedések 
tekintetében, a kezelés hiányához vagy a 
betegség súlyosbodásához vezethet, és az 
egészségügyi szakembereket is 
akadályozhatja feladataik megfelelő 
ellátásában. E hiány – például a COVID-19 
tesztkészletek elégtelen kínálata – jelentős 
hatást gyakorolhat egy adott kórokozó 
terjedésének megfékezésére is. Ezért fontos 
a hiányok kérdésének kezelése, valamint a 
kritikus gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök nyomon követésének 
megerősítése és hivatalossá tétele.

mellékhatásokat és haláleseteket okozhat. 
Ami az orvostechnikai eszközöket illeti, a 
hiány a diagnosztikai erőforrások 
hiányához vezethet, ami negatív 
következményekkel jár a népegészségügyi 
intézkedések tekintetében, a kezelés 
hiányához vagy a betegség 
súlyosbodásához vezethet, és az 
egészségügyi szakembereket is 
akadályozhatja feladataik megfelelő 
ellátásában, vagy abban, hogy a feladataik 
végzése során védelemben részesüljenek. 
E hiány – például a COVID-19 
tesztkészletek elégtelen kínálata – jelentős 
hatást gyakorolhat egy adott kórokozó 
terjedésének megfékezésére is. Ezért fontos 
a hiányok kérdésének kezelése, valamint a 
kritikus gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök nyomon követésének 
megerősítése és hivatalossá tétele.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A népegészségügyi 
szükséghelyzeteket okozó betegségek 
kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szolgáló biztonságos és 
hatékony gyógyszereket az ilyen 
szükséghelyzetek idején a lehető 
leghamarabb ki kell fejleszteni és 
elérhetővé kell tenni az Unióban. A 
Covid19-világjárvány rámutatott arra is, 
hogy a multinacionális klinikai vizsgálatok, 
valamint a gyógyszereknek az 
engedélyezés előtti alkalmazásra 
vonatkozó nemzeti programokban vagy a 
gyógyszerek engedélyezett javallatain 
kívül történő felhasználásával kapcsolatos 
uniós szintű tanácsadás tekintetében nem 
optimális a koordináció és a 
döntéshozatal, ami késedelmet okoz a 
kutatási eredmények elfogadásában, 
valamint az új gyógyszerek, illetve az új 

(8) A népegészségügyi 
szükséghelyzeteket okozó betegségek 
kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szolgáló biztonságos és 
hatékony gyógyszereket az ilyen 
szükséghelyzetek idején, szükség esetén a 
lehető leghamarabb ki kell fejleszteni és 
elérhetővé kell tenni az Unióban. A 
Covid19-világjárvány rámutatott arra is, 
hogy a multinacionális klinikai vizsgálatok 
tekintetében hiányzik a koordináció és a 
döntéshozatal, valamint hiányzik a 
gyógyszereknek az engedélyezés előtti 
alkalmazására vonatkozó nemzeti 
programokban vagy a gyógyszerek 
engedélyezett javallatain kívül történő 
felhasználásával kapcsolatos uniós szintű 
tanácsadás, ami késedelmet okoz a kutatási 
eredmények elfogadásában, valamint az új 
gyógyszerek, illetve az új indikációs 
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indikációs területen alkalmazott 
gyógyszerek kifejlesztésében és 
rendelkezésre állásában.

területen alkalmazott gyógyszerek 
kifejlesztésében és rendelkezésre állásában.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Covid19-világjárvány ad hoc 
megoldásokat kellett találni – beleértve a 
Bizottság, az Európai 
Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: 
Ügynökség), a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai, a gyártók és a 
tagállamok közötti nem tervezett 
megállapodásokat – a Covid19 kezelésére 
vagy terjedésének megakadályozására 
szolgáló biztonságos és hatékony 
gyógyszerek rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó célkitűzés eléréséhez, valamint 
a kezelések és oltóanyagok 
kifejlesztésének és forgalomba hozatal 
céljából való engedélyezésének 
megkönnyítéséhez és felgyorsításához.

(9) A Covid19-világjárvány idején ad 
hoc megoldásokat kellett találni – beleértve 
a Bizottság, az Európai 
Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: 
Ügynökség), a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai, a gyártók, a 
gyógyszeripari ellátási lánc egyéb érdekelt 
felei és a tagállamok közötti nem tervezett 
megállapodásokat – a Covid19 kezelésére 
vagy terjedésének megakadályozására 
szolgáló biztonságos és hatékony 
gyógyszerek rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó célkitűzés eléréséhez, valamint 
a kezelések és oltóanyagok 
kifejlesztésének és forgalomba hozatal 
céljából való engedélyezésének 
megkönnyítéséhez és felgyorsításához.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E termékek belső piaca jobb 
működésének biztosítása és az emberi 
egészség magas szintű védelméhez való 
hozzájárulás érdekében ezért helyénvaló 
közelíteni a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök hiányának nyomon követésére 
vonatkozó szabályokat, és elősegíteni az 
olyan gyógyszerek kutatását és fejlesztését, 
amelyek alkalmasak lehetnek a 
népegészségügyi válságot okozó 

(10) E termékek belső piaca jobb 
működésének biztosítása és az emberi 
egészség magas szintű védelméhez való 
hozzájárulás érdekében ezért helyénvaló 
közelíteni a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök hiányának nyomon követésére 
vonatkozó szabályokat, és elősegíteni az 
olyan gyógyszerek kutatását és fejlesztését, 
amelyek alkalmasak lehetnek a 
népegészségügyi válságot okozó 
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betegségek kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására.

betegségek kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására. E cél elérése érdekében 
ki kell dolgozni az újonnan felmerülő 
kockázatok előrejelzésére szolgáló 
elemzéseket, beleértve az alternatív 
adatforrások használatát is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A termékek belső piaca jobb 
működésének biztosítása és az emberi 
egészség magas szintű védelméhez való 
hozzájárulás érdekében helyénvaló 
elősegíteni azon gyógyszerek kutatását és 
fejlesztését, amelyek alkalmasak lehetnek 
a népegészségügyi válságot előidéző 
betegségek kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet célja a belső piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása a 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
tekintetében, alapvetően az emberi 
egészség magas szintű védelme érdekében. 
E rendelet célja ezenfelül a 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
eredményes kezelésére alkalmasnak 
ígérkező gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatásosságának 
biztosítása. Ez a rendelet párhuzamosan 
törekszik mindkét célkitűzés 
megvalósítására, amelyek 
elválaszthatatlanok egymástól, és amelyek 
egyike sincs a másiknak alárendelve. Az 
EUMSZ 114. cikke tekintetében ez a 

(11) E rendelet célja a belső piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása a 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
tekintetében, alapvetően az emberi 
egészség magas szintű védelme érdekében. 
E rendelet célja ezenfelül a 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
eredményes kezelésére alkalmasnak 
ígérkező gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatásosságának 
biztosítása. Ez a rendelet párhuzamosan 
törekszik mindkét célkitűzés 
megvalósítására, azonban a gyógyszerek 
minőségének, biztonságának és 
hatékonyságának elsődleges prioritást kell 
élveznie. Az EUMSZ 114. cikke 
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rendelet keretet hoz létre a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök népegészségügyi 
válságok során fellépő hiányának nyomon 
követésére és az arról való jelentéstételre. 
Az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének 
(c) pontját illetően e rendelet megerősített 
uniós keretet hoz létre a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök minőségének és 
biztonságosságának biztosítására.

tekintetében ez a rendelet keretet hoz létre 
a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
népegészségügyi válságok során fellépő 
hiányának nyomon követésére és az arról 
való jelentéstételre. Az EUMSZ 168. cikke 
(4) bekezdésének (c) pontját illetően e 
rendelet megerősített uniós keretet hoz 
létre a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök minőségének és 
biztonságosságának biztosítására.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök tekintetében a válsághelyzetekre 
való felkészültség és a válságkezelés 
javítása, valamint az ellenálló képesség és 
a szolidaritás Unió-szerte történő fokozása 
érdekében tisztázni kell a különböző részt 
vevő szervezetek eljárásait, valamint azok 
szerepét és kötelezettségeit. A keretnek 
építenie kell a Covid19-világjárványra 
adott reagálás során talált ad hoc 
megoldásokra.

(12) A gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök tekintetében a válsághelyzetekre 
való felkészültség és a válságkezelés 
javítása, valamint az ellenálló képesség és 
a szolidaritás Unió-szerte történő fokozása 
érdekében tisztázni kell a különböző részt 
vevő szervezetek eljárásait, valamint azok 
szerepét és kötelezettségeit. A keretnek 
építenie kell a Covid19-világjárványra 
adott reagálás során talált ad hoc 
megoldásokra, valamint a többi ország 
tapasztalatára és példájára.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Harmonizált rendszert kell létre 
hozni a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök hiányának nyomon követésére, 
amely megkönnyíti a kritikus fontosságú 
gyógyszerekhez és orvostechnikai 
eszközökhöz való megfelelő hozzáférést a 
népegészségügyi szükséghelyzetek és az 
olyan jelentős események esetén, amelyek 
súlyos hatással lehetnek a népegészségre. 

törölve



PE689.565v02-00 14/87 AD\1231871HU.docx

HU

Ezt a rendszert jobb struktúrákkal kell 
kiegészíteni a népegészségügyi 
válsághelyzetek megfelelő kezelésének 
biztosítása, valamint a népegészségügyi 
szükséghelyzetek eredményes kezelésére 
alkalmasnak ígérkező gyógyszerek 
kutatásának és fejlesztésének 
koordinálása és az azzal kapcsolatos 
tanácsadás érdekében. A gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök esetleges vagy 
tényleges hiányával kapcsolatos nyomon 
követés és jelentéstétel megkönnyítése 
érdekében az Ügynökség számára 
lehetővé kell tenni, hogy a kijelölt 
kapcsolattartókon keresztül információkat 
és adatokat kérjen és szerezzen be az 
érintett forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól, valamint az érintett 
gyártóktól és tagállamoktól.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az Ügynökség gyógyszerek terén 
szerzett, hosszú múltra visszatekintő és 
bizonyított szakértelmére tekintettel, 
valamint figyelembe véve az Ügynökség 
számos szakértői csoporttal való 
együttműködése során szerzett 
tapasztalatait, helyénvaló az Ügynökségen 
belül megfelelő struktúrákat létrehozni az 
orvostechnikai eszközök népegészségügyi 
szükséghelyzet esetén fellépő esetleges 
hiányának nyomon követésére, és 
helyénvaló az Ügynökséget megbízni 
azzal, hogy helyet adjon az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságoknak. E tekintetben az 
orvostechnikai eszközök készletezésével 
foglalkozó valamennyi tagállami és – 
végső soron – uniós jogalanynak be kell 
jelentenie készleteit az Ügynökségnek. Ez 
lehetővé tenné e bizottságok működésének 
hosszú távú fenntarthatóságát, és 
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egyértelmű szinergiákat biztosítana a 
kapcsolódó, a gyógyszerekre vonatkozó 
válsághelyzeti felkészültségre irányuló 
munkával. Ezeknek a struktúráknak 
semmilyen módon nem szabad 
megváltoztatniuk az orvostechnikai 
eszközök területén az Unióban már 
meglévő szabályozási rendszert vagy 
döntéshozatali eljárásokat, amelyeknek 
továbbra is egyértelműen el kell 
különülniük a gyógyszerek esetében 
alkalmazott rendszertől.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A Covid19-veszélyhelyzet során a 
Bizottság által engedélyezett szabályozási 
rugalmasság az ágazat számára megfelelő 
eszköznek bizonyult a hiány 
megelőzésében. Az orvostechnikai 
eszközök megfelelőségértékelési eljárása 
alóli átmeneti mentességet azonban csak 
kivételes körülmények között szabad 
fontolóra venni. Az ilyen eltérés 
engedélyezése előtt a megfontolásoknak 
figyelembe kell venniük mind az eszközt 
használó polgárok biztonságát, mind a 
termék biztonságát. Csak akkor lehet 
átmeneti mentességet biztosítani, ha mind 
a kettő a megfelelőségértékelési eljárás 
nélkül is biztosítható, és az ellátás 
biztosításának előnyei meghaladják a 
kockázatokat.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az e rendelet alapján a 
népegészségügyi veszélyek kezelésére és az 
azokra való reagálásra létrehozott 
koordinációs struktúráknak az 
állategészségügy területén kellő figyelmet 
kell fordítaniuk a zoonózisok 
népegészségügyi hatásaira, megerősítve a 
koordinációt, valamint felhaszálva az 
állatgyógyászati készítmények 
értékeléséért uniós szinten felelős 
szervként az Ügynökség által az 
állatorvosi szolgáltatások területén 
szerzett ismereteket és szakértelmet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14d) Az Ügynökség e rendelet hatálya 
alá tartozó kezelésekkel, oltóanyagokkal 
és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási tevékenységeire vonatkozóan 
szigorú átláthatósági intézkedéseket és 
szabványokat kell bevezetni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A gyógyszerek tekintetében az 
Ügynökségen belül ügyvezető 
irányítócsoportot kell létrehozni a 
jelentősebb eseményekre való határozott 
reagálás biztosítása és a 
gyógyszerellátással kapcsolatos kérdések 
kezelésével kapcsolatos sürgős uniós 
intézkedések koordinálása érdekében. Az 
irányítócsoportnak jegyzékeket kell 

(15) A gyógyszerek tekintetében az 
Ügynökségen belül ügyvezető 
irányítócsoportot kell létrehozni a 
jelentősebb eseményekre való határozott 
reagálás biztosítása és a 
gyógyszerellátással kapcsolatos kérdések 
kezelésével kapcsolatos sürgős uniós 
intézkedések koordinálása érdekében. Az 
irányítócsoportnak az iparággal, az összes 
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összeállítania a kritikus fontosságú 
gyógyszerekről e termékek nyomon 
követésének biztosítása érdekében, és 
képesnek kell lennie arra, hogy tanácsot 
adjon a gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatásosságának 
megőrzéséhez, valamint az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosításához szükséges intézkedésekről.

érdekelt féllel és adott esetben az 
egészségügyi szakemberekkel szoros 
együttműködésben általános jegyzékeket 
kell összeállítania a jelentős események 
vagy népegészségügyi szükséghelyzetek 
esetében alkalmazandó kritikus fontosságú 
gyógyszerekről e termékek nyomon 
követésének biztosítása érdekében, és 
képesnek kell lennie arra, hogy tanácsot 
adjon a gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatásosságának 
megőrzéséhez, valamint az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosításához szükséges intézkedésekre 
vonatkozóan a népegészségügyi 
szükséghelyzetek és jelentős események 
során.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az orvostechnikai eszközök 
tekintetében létre kell hozni egy 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
ügyvezető irányítócsoportot, amely 
koordinálja az orvostechnikai eszközök 
keresleti és kínálati problémáinak 
kezelésével kapcsolatos sürgős uniós 
intézkedéseket, valamint a 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
legvalószínűbb eseteire összeállítja a 
kritikus fontosságú eszközök jegyzékét.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az Ügynökségnek közzé kell tennie 
az irányítócsoportok ajánlásait, 
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véleményeit és határozatait. Az 
irányítócsoportok és a munkacsoportok 
tagságának összetételét nyilvánosságra 
kell hozni. Az irányítócsoportok tagjai és a 
szakértők nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel a 
gyógyszeriparban, ami befolyásolhatja 
pártatlanságukat.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak biztosítása érdekében, hogy 
népegészségügyi szükséghelyzetek esetén a 
lehető leghamarabb a népegészségügyi 
szükséghelyzet eredményes kezelésére 
alkalmasnak ígérkező, biztonságos, jó 
minőségű és hatékony gyógyszereket 
lehessen kifejleszteni és rendelkezésre 
bocsátani az Unióban, szükséghelyzeti 
munkacsoportot kell létrehozni az 
Ügynökségen belül az ilyen 
gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsadás 
céljából. A szükséghelyzeti 
munkacsoportnak ingyenes tanácsadást kell 
nyújtania a kezelések és oltóanyagok 
kifejlesztésével kapcsolatos tudományos 
kérdésekben és a klinikai vizsgálati 
protokollokat illetően a fejlesztésben részt 
vevő szervezetek, például a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai, 
a klinikai vizsgálatok megbízói, a 
közegészségügyi szervek és a tudományos 
körök számára, függetlenül attól, hogy 
azok pontosan milyen szerepet töltenek be 
az ilyen gyógyszerek kifejlesztésében.

(17) Annak biztosítása érdekében, hogy 
szükség esetén a népegészségügyi 
szükséghelyzetek esetén a lehető 
leghamarabb a helyzet eredményes 
kezelésére alkalmasnak ígérkező, 
biztonságos, jó minőségű és hatékony 
gyógyszereket lehessen kifejleszteni és 
rendelkezésre bocsátani az Unióban, egy, 
kizárólag a népegészségügyi igényekkel 
foglalkozó szükséghelyzeti 
munkacsoportot kell létrehozni az 
Ügynökségen belül az ilyen 
gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsadás 
céljából. A szükséghelyzeti 
munkacsoportnak független, ingyenes 
tanácsadást kell nyújtania a kezelések és 
oltóanyagok kifejlesztésével kapcsolatos 
tudományos kérdésekben és a klinikai 
vizsgálati protokollokat illetően a 
fejlesztésben részt vevő szervezetek, 
például a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai, a klinikai vizsgálatok 
megbízói, a közegészségügyi szervek és a 
tudományos körök számára, függetlenül 
attól, hogy azok pontosan milyen szerepet 
töltenek be az ilyen gyógyszerek 
kifejlesztésében.

Módosítás 30
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A szükséghelyzeti munkacsoport 
munkáját el kell különíteni az Ügynökség 
tudományos bizottságainak munkájától, és 
azt e bizottságok tudományos 
értékeléseinek sérelme nélkül kell végezni. 
A szükséghelyzeti munkacsoportnak 
ajánlásokat kell megfogalmaznia a 
gyógyszereknek a népegészségügyi 
válsághelyzetért felelős betegség elleni 
küzdelemben való alkalmazására 
vonatkozóan. Az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága számára 
lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
ajánlásokat felhasználhassa, amikor 
tudományos szakvéleményeket készít egy 
gyógyszer engedélyezés előtti 
alkalmazásáról, vagy a forgalombahozatali 
engedély megadását megelőző egyéb korai 
alkalmazásáról.

(18) Az esetleges jövőbeli értékelések 
függetlenségének biztosítása mellett a 
szükséghelyzeti munkacsoport munkáját el 
kell különíteni az Ügynökség tudományos 
bizottságainak munkájától, és azt e 
bizottságok tudományos értékeléseinek 
sérelme nélkül kell végezni. A 
szükséghelyzeti munkacsoportnak 
kizárólag a tudományos és 
közegészségügyi szükségleteken, és nem 
egyéb érdekeken alapuló ajánlásokat kell 
megfogalmaznia a gyógyszereknek a 
népegészségügyi válsághelyzet 
leküzdelésére való alkalmazására 
vonatkozóan. Az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága számára 
lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
ajánlásokat felhasználhassa, amikor 
tudományos szakvéleményeket készít egy 
gyógyszer engedélyezés előtti 
alkalmazásáról, vagy a forgalombahozatali 
engedély megadását megelőző egyéb korai 
alkalmazásáról.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szükséghelyzeti munkacsoportot 
azon támogatás alapján kell létrehozni, 
amelyet az Ügynökség a Codiv19-
világjárvány során nyújtott, különösen a 
klinikai vizsgálatok tervezésére és a 
termékfejlesztésre vonatkozó tudományos 
tanácsadás, valamint a népegészségügyi 
szükséghelyzetekben a gyógyszerek, 
köztük az oltóanyagok hatékonyabb 
értékelését lehetővé tevő új bizonyítékok 
„gördülő”, folyamatos felülvizsgálata 

(19) A szükséghelyzeti munkacsoport 
létrehozása elkötelezettséget jelent a 
különböző szabályozási keretek közötti 
eltérések leküzdése, valamint az uniós 
polgárok védelmének garantálása iránt. A 
munkacsoportnak azon támogatáson kell 
alapulnia, amelyet az Ügynökség a 
Covid19-világjárvány során nyújtott, 
különösen a klinikai vizsgálatok 
tervezésére és a termékfejlesztésre 
vonatkozó tudományos tanácsadás, a 
kapcsolódó tevékenységek átláthatósága, 
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tekintetében. többek között a szóban forgó termékekkel 
kapcsolatos klinikai adatok gyors 
közzététele, valamint a népegészségügyi 
szükséghelyzetekben a gyógyszerek, 
köztük az oltóanyagok hatékonyabb 
értékelését lehetővé tevő új bizonyítékok 
„gördülő”, folyamatos felülvizsgálata 
tekintetében.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Egyes kutatást végző szervezetek 
megállapodhatnak egymás között vagy egy 
másik féllel abban, hogy megbízóként 
járnak el annak érdekében, hogy egy 
harmonizált, az egész Unióra kiterjedő 
klinikai vizsgálati tervet készítsenek, a 
Covid19-világjárvány során szerzett 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
a nagy nemzetközi vizsgálatok 
elindítására irányuló kezdeményezések 
nagy nehézségek árán valósulnak meg, 
mivel egyetlen olyan szervezet sincs, 
amely az Unión belül képes a megbízó 
valamennyi feladatát és tevékenységét 
ellátni, miközben több tagállammal is 
együttműködik. Ezért helyénvaló, hogy az 
Ügynökség azonosítsa és megkönnyítse az 
ilyen kezdeményezéseket azáltal, hogy 
tanácsot ad a megbízóként való fellépése 
lehetőségével kapcsolatban, vagy adott 
esetben azzal kapcsolatban, hogy az (EU) 
536/2014 rendelet 72. cikkével 
összhangban meghatározza a 
társszponzorok feladatait. Ez a 
megközelítés erősítené az Unióban a 
kutatási környezetet, előmozdítaná a 
harmonizációt, valamint általa azután 
elkerülhető lenne, hogy késlekedjen a 
kutatási eredmények forgalombahozatali 
engedélybe való beépítése. A vizsgálat 
fejlesztésének, alkalmazásának, 
benyújtásának és lefolytatásának 

törölve
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megkönnyítése érdekében az uniós 
megbízó igénybe vehetné a 
népegészségügyi szükséghelyzet idején 
rendelkezésre álló uniós kutatási 
finanszírozást, valamint a meglévő 
klinikai vizsgálati hálózatokat. Ez 
különösen értékes lehet az uniós vagy 
nemzetközi népegészségügyi vagy kutatási 
szervezetek által létrehozott vizsgálatok 
esetében.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az orvostechnikai eszközök 
tekintetében létre kell hozni egy 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
ügyvezető irányítócsoportot, amely 
koordinálj az orvostechnikai eszközök 
keresleti és kínálati problémáinak 
kezelésével kapcsolatos sürgős uniós 
intézkedések, valamint népegészségügyi 
szükséghelyzet esetén összeállítja a 
kritikus fontosságú eszközök jegyzékét.

törölve

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ez a rendelet arra is felhatalmazza 
az Ügynökséget, hogy támogassa az (EU) 
2019/1396 bizottsági végrehajtási 
határozat12 alapján kijelölt, orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságokat, amelyek független 
tudományos és technikai segítséget 
nyújtanak a tagállamoknak, a Bizottságnak, 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak, a bejelentett 

(22) Ez a rendelet arra is felhatalmazza 
az Ügynökséget, hogy támogassa az (EU) 
2019/1396 bizottsági végrehajtási 
határozat12 alapján kijelölt, orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságokat, amelyek független 
tudományos és technikai segítséget 
nyújtanak a tagállamoknak, a Bizottságnak, 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak, a bejelentett 
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szervezeteknek és a gyártóknak. szervezeteknek és a gyártóknak, miközben 
fenntartja a legmagasabb szintű 
átláthatóságot, amely az uniós 
szabályozási rendszerbe vetett bizalom 
előmozdításának egyik feltétele. 

__________________ __________________
12 A Bizottság (EU) 2019/1396 
végrehajtási határozata (2019. szeptember 
10.) az (EU) 2017/745 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságok kijelölése tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
meghatározásáról (HL L 234., 2019.9.11., 
23. o.).

12 A Bizottság (EU) 2019/1396 
végrehajtási határozata (2019. szeptember 
10.) az (EU) 2017/745 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságok kijelölése tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
meghatározásáról (HL L 234., 2019.9.11., 
23. o.).

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A szakértők nem rendelkezhetnek 
pénzügyi vagy más, pártatlanságukra 
esetleg kihatással lévő érdekekkel a 
gyógyszeriparban.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A Covid19-világjárvány alatt 
elvégzett klinikai vizsgálatok tapasztalata 
hatalmas mennyiségű átfedést, rengeteg 
kisebb vizsgálatot, jelentős 
népességcsoportok alulreprezentáltságát 
és az együttműködés hiányát mutatta, ami 
fokozta a feleslegesen elvégzett kutatások 
kockázatát. A klinikai kutatási menetrend 
javítása érdekében szilárd bizonyítékokra 
van szükség a gyógyszerek minőségére, 
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hatásosságára és biztonságosságára 
vonatkozóan, amelyeket jól megtervezett, 
jól támogatott, nagyléptékű és randomizált 
kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok 
révén lehet megszerezni. A jóváhagyott 
termékekre, a klinikai eredményekre és a 
vizsgálatok klinikai adataira vonatkozó 
valamennyi lényeges információt 
nyilvánosságra kell hozni, kellően 
figyelembe véve a személyes adatok és a 
bizalmas üzleti információk védelmét.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Egyes kutatást végző szervezetek 
megállapodhatnak egymás között vagy egy 
másik féllel abban, hogy megbízóként 
járnak el annak érdekében, hogy egy 
harmonizált, az egész Unióra kiterjedő 
klinikai vizsgálati tervet készítsenek, a 
Covid19-világjárvány során szerzett 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
a nagy nemzetközi vizsgálatok 
elindítására irányuló kezdeményezések 
csak nagy nehézségek árán valósulnak 
meg, mivel egyetlen olyan szervezet sincs, 
amely az Unión belül képes a megbízó 
valamennyi feladatát és tevékenységét 
ellátni, miközben több tagállammal is 
együttműködik. Ezért helyénvaló, hogy az 
Ügynökség azonosítsa és könnyítse meg az 
ilyen kezdeményezéseket azáltal, hogy 
tanácsot ad a megbízóként való fellépés 
lehetőségével kapcsolatban, vagy adott 
esetben azzal, hogy az 536/2014/EU 
rendelet 72. cikkével összhangban 
meghatározza a társszponzorok feladatait 
és összehangolja a klinikai vizsgálati 
protokollok kidolgozását. Ez a 
megközelítés erősítené az Unióban a 
kutatási környezetet, miközben ösztönözné 
az együttműködést külső szakértőkkel, 
köztük a tudományos körökkel, 
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megcélozná az adatelemző kutatók, 
omikai szakemberek, biostatisztikai 
szakemberek, járványügyi szakemberek, 
illetve a fejlett analitikával és mesterséges 
intelligenciával foglalkozó szakértők 
felvételét, előmozdítaná a harmonizációt, 
valamint általa később elkerülhető lenne, 
hogy késlekedjen a kutatási eredmények 
forgalombahozatali engedélybe való 
beépítése. A vizsgálat fejlesztésének, 
alkalmazásának, benyújtásának és 
lefolytatásának megkönnyítése érdekében 
az uniós megbízó igénybe vehetné a 
népegészségügyi szükséghelyzet idején 
rendelkezésre álló uniós kutatási 
finanszírozást, valamint a meglévő 
klinikai vizsgálati hálózatokat. Ez 
különösen értékes lehet az uniós vagy 
nemzetközi népegészségügyi vagy kutatási 
szervezetek által létrehozott vizsgálatok 
esetében.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) A szükséghelyzeti 
munkacsoportnak felül kell vizsgálnia a 
klinikai vizsgálati protokollokat és az 
Unióban végzett klinikai vizsgálatokra 
vonatkozóan tanácsokat kell nyújtania a 
fejlesztők számára, iránymutatást adva az 
oltóanyagok és kezelések klinikailag 
releváns végpontjairól és céljairól annak 
érdekében, hogy iránymutatást adjon a 
hatékony népegészségügyi beavatkozások 
kritériumait teljesítő klinikai vizsgálatok 
megtervezéséhez.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)



AD\1231871HU.docx 25/87 PE689.565v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23d) Az e rendelet szerinti munka és 
információcsere megkönnyítése 
érdekében az illetékes nemzeti 
hatóságoknak (a benyújtott információk 
duplikációjának elkerülése érdekében) 
megbízható és harmonizált európai 
interoperábilis és digitális rendszert kell 
létrehozniuk a gyógyszerhiány, valamint 
az egyéni védőeszközök és az 
orvostechnikai eszközök hiányának 
nyomon követésére, olyan közös 
adatmezők alapján, mint a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) gyógyszerek 
és hatóanyagok azonosítására vonatkozó 
szabványai (IDMP), ami megkönnyíti az 
illetékes nemzeti és uniós hatóságok 
számára a kritikus fontosságú 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
piaci helyzetéhez való megfelelő 
hozzáférést olyan népegészségügyi 
szükséghelyzetek és jelentős események 
idején, amelyek súlyos közegészségügyi 
következményekkel járhatnak.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
23 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23e) Meg kell állapodni a hiányokkal 
kapcsolatos információk bejelentésére 
vonatkozóan egyértelműen meghatározott, 
egységesített követelményekről, kiemelten 
kezelve azokat a kritikus termékeket, 
amelyeknek nagy a potenciális hatása. E 
rendszernek figyelembe kell vennie a már 
meglévő rendszereket, például a SPOR-t, 
az EMA-rendszereket, az Európai 
Gyógyszerellenőrzési Rendszert (amelyet a 
hamisított gyógyszerekről szóló irányelv 
keretében hoztak létre), az iSPOC-ot és az 
adatelemzési és valós világra vonatkozó 
lekérdezési hálózatot (DARWIN), és ki 
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kell egészítenie azokat a fejlett telematikai 
struktúrákkal a népegészségügyi válságok 
megfelelő kezelésének biztosítása, 
valamint a népegészségügyi 
szükséghelyzetek kezelésére potenciálisan 
alkalmas gyógyszerek kutatásának és 
fejlesztésének koordinálása és az ezzel 
kapcsolatos tanácsadás érdekében. A 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
esetleges vagy tényleges hiányával 
kapcsolatos nyomon követés és 
jelentéstétel megkönnyítése, valamint a 
benyújtott információk duplikációjának 
elkerülése érdekében az Ügynökség 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
információkat és adatokat kérjen és 
szerezzen be az érintett 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól, valamint az érintett 
gyártóktól, nagykereskedőktől és 
tagállamoktól, amelyek közül mindegyikre 
vonatkozik az a kötelezettség, miszerint 
teljes körű tájékoztatást és adatokat kell 
biztosítaniuk a kijelölt kapcsolattartó 
pontokon keresztül.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
23 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23f) E szabványosított jelentéstételi 
rendszernek hatékony riasztási 
rendszerrel kell rendelkeznie, amely 
különbséget tesz a nemzeti és páneurópai 
hiányok között, és lehetővé teszi a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára, hogy 
felmérjék a termékek elérhetőségét a 
piacon, a felhasznált vagy párhuzamosan 
exportált termékekhez viszonyítva.

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az Ügynökség gyógyszerek terén 
szerzett hosszú múltra visszatekintő és 
bizonyított szakértelmére tekintettel, 
valamint figyelembe véve az Ügynökség 
számos szakértői csoporttal való 
együttműködése során szerzett 
tapasztalatait, helyénvaló az Ügynökségen 
belül megfelelő struktúrákat létrehozni az 
orvostechnikai eszközök népegészségügyi 
szükséghelyzet esetén fellépő esetleges 
hiányának nyomon követésére, és 
helyénvaló az Ügynökséget megbízni 
azzal, hogy helyet adjon az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szakértői 
bizottságoknak. Ez lehetővé tenné e 
bizottságok működésének hosszú távú 
fenntarthatóságát, és egyértelmű 
szinergiákat biztosítana a kapcsolódó, a 
gyógyszerekre vonatkozó válsághelyzeti 
felkészültségre irányuló munkával. Ezek a 
struktúrák semmilyen módon nem 
változtatnák meg az orvostechnikai 
eszközök területén az Unióban már 
meglévő szabályozási rendszert vagy 
döntéshozatali eljárásokat, amelyeknek 
továbbra is egyértelműen el kell 
különülniük a gyógyszerek esetében 
alkalmazott rendszertől.

törölve

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az e rendelet szerinti munka és 
információcsere megkönnyítése 
érdekében rendelkezni kell az 
informatikai infrastruktúrák 
létrehozásáról és kezeléséről, valamint az 
egyéb meglévő vagy fejlesztés alatt álló 
informatikai rendszerekkel – többek 

(25) Ezt a munkát adott esetben az olyan 
feltörekvő digitális technológiákkal is elő 
kell segíteni, mint a klinikai vizsgálatokhoz 
használt számítási modellek és 
szimulációk, valamint az olyan uniós 
űrprogramból származó adatok, mint 
például a Galileo földrajzi 
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között az orvostechnikai eszközök 
EUDAMED informatikai platformjával – 
való szinergiákról. Ezt a munkát adott 
esetben az olyan feltörekvő digitális 
technológiákkal is elő kell segíteni, mint a 
klinikai vizsgálatokhoz használt számítási 
modellek és szimulációk, valamint az 
olyan uniós űrprogramból származó 
adatok, mint például a Galileo földrajzi 
helymeghatározási szolgáltatások és a 
Kopernikusz Föld-megfigyelési program.

helymeghatározási szolgáltatások és a 
Kopernikusz Föld-megfigyelési program. 
Hangsúlyozza a big data technológiákban 
rejlő lehetőséget, mivel kiegészíthetik a 
klinikai vizsgálatokból származó 
bizonyítékokat, és pótolhatják a 
gyógyszerekkel kapcsolatos hiányzó 
ismereteket, valamint segíthetik a 
betegségek, kezelések és a gyógyszerek 
teljesítményének jobb jellemzését az egyes 
egészségügyi rendszerekben. A 
világjárvány azt is megmutatta, hogy a 
nagy teljesítményű számítástechnika, a 
big data technológiával és a mesterséges 
intelligenciával kombinálva, kritikus 
fontosságú lehet a Covid19 elleni globális 
küzdelemben.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A népegészségügyi 
szükséghelyzetek és más jelentős 
események hatékony kezeléséhez 
elengedhetetlen az egészségügyi adatokhoz 
– köztük a valós környezetből származó, 
azaz a klinikai vizsgálatokon kívül 
előállított egészségügyi adatokhoz – való 
gyors hozzáférés és a rájuk vonatkozó 
információcsere. E rendeletnek lehetővé 
kell tennie az Ügynökség számára az ilyen 
információcsere használatát és 
megkönnyítését, valamint azt, hogy az 
Ügynökség részt vegyen az európai 
egészségügyi adattér infrastruktúrájának 
létrehozásában és működtetésében.

(26) A népegészségügyi 
szükséghelyzetek és más jelentős 
események hatékony kezeléséhez 
elengedhetetlen az egészségügyi adatokhoz 
– köztük ha megfelelő minőségi 
kritériumokkal állították elő őket, a valós 
környezetből származó, azaz a klinikai 
vizsgálatokon kívül előállított 
egészségügyi adatokhoz – való gyors 
hozzáférés és a rájuk vonatkozó 
információcsere. E rendeletnek lehetővé 
kell tennie az Ügynökség számára az ilyen 
információcsere használatát és 
megkönnyítését, valamint azt, hogy az 
Ügynökség részt vegyen az európai 
egészségügyi adattér infrastruktúrájának 
létrehozásában és működtetésében, 
ugyanakkor biztosítania kell az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a (általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR)) és az (EU) 2018/1725 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1b (EUDPR) 
rendelet alkalmazhatóságát, valamint a 
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személyes adatok – például az 
elektronikus egészségügyi 
nyilvántartások, a biztosítási kárigényekre 
vonatkozó adatok és a 
betegnyilvántartásokból származó adatok 
– kezelésére vonatkozó elveknek való 
megfelelést, az EUDPR 4. cikkével 
összhangban; továbbá hogy az 
egészségügyi adatokat a GDPR személyes 
adatok védelmére vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes körű tiszteletben 
tartása mellett használják fel. E 
rendeletnek azt is lehetővé kell tennie, 
hogy az teljesítményekre, eredményekre, 
valamint a kedvezőtlen és nem kívánatos 
eseményekre vonatkozó programok és 
adatgyűjtési rendszerek meghatározása 
valamennyi fejlesztő számára 
felhasználható legyen.
_______________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) 
(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete 
(2018. október 23.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében 
való védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK 
rendelet és az 1247/2002/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 
2018.11.21., 39. o.).

Módosítás 45

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

(26a) Az érzékeny egészségügyi adatok 
kezelése magas szintű védelmet igényel a 
számítógépes támadásokkal szemben. Az 
Ügynökség egy olyan számítógépes 
támadás célpontja volt, amelynek 
eredményeként jogosulatlanok is 
hozzáfértek Covid19-gyógyszerekkel és 
oltóanyagokkal kapcsolatos, harmadik 
felek tulajdonában álló 
dokumentumokhoz. Mielőbb végre kell 
hajtani a biztonsági információkra és a 
kiberbiztonságra vonatkozó kötelező 
szabályokat, valamint az 5G eszköztár 
főbb intézkedéseit annak érdekében, hogy 
a kibertámadásokkal és különösen a 
kiberkémkedéssel szemben mindenkor és 
különösen népegészségügyi 
szükséghelyzetekben magas szintű 
biztonságot lehessen elérni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Népegészségügyi 
szükséghelyzetben vagy jelentős esemény 
kapcsán az Ügynökségnek együtt kell 
működnie az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központtal és adott 
esetben más uniós ügynökségekkel. Az 
ilyen együttműködésnek magában kell 
foglalnia az adatok megosztását, többek 
között a járványügyi előrejelzésekre 
vonatkozóan, a rendszeres vezetői szintű 
kommunikációt, valamint az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ és adott esetben más uniós 
ügynökségek képviselőinek meghívását a 
szükséghelyzeti munkacsoport, a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
és az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport ülésein való 

(27) Átmeneti népegészségügyi 
szükséghelyzetben vagy jelentős esemény 
kapcsán az Ügynökségnek együtt kell 
működnie az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központtal – amelynek 
időben előrejelzéseket kell szolgáltatnia a 
gyógyszerellátási lánc megfelelő szereplői 
számára – és adott esetben más uniós 
ügynökségekkel. Az ilyen 
együttműködésnek magában kell foglalnia 
az adatok megosztását, többek között a 
járványügyi előrejelzésekre vonatkozóan, a 
rendszeres vezetői szintű kommunikációt, 
valamint az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ és adott 
esetben más uniós ügynökségek 
képviselőinek meghívását a 
szükséghelyzeti munkacsoport, a 
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részvételre. gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
és az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport ülésein való 
részvételre. A szabályozók, az ágazat és a 
gyógyszerellátási lánc érintett szereplői 
közötti rendszeres kétirányú 
kommunikációt és információcserét 
szintén garantálni kell, hogy azonnali 
viták induljanak a becsült lehetséges 
gyógyszerhiányról a piacon, azáltal, hogy 
tájékoztatják egymást az ellátás azon 
várható korlátairól, amelyekről a 
hatóságok tudomást szereznek az értesítési 
eljárás útján, lehetővé téve ezzel a jobb 
koordinációt, interakciót és szükség esetén 
a megfelelő reagálást.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Ügynökség demokratikus 
felügyeletének fenntartása érdekében – 
különösen válság idején – a Bizottságnak 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
határidő lejárta előtt megválaszolja az 
európai parlamenti képviselők által feltett, 
kiemelten fontos, írásbeli választ igénylő 
kérdéseket.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
hiányának nyomon követése és az arról 
való jelentéstétel;

b) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
hiányának nyomon követése és az arról 
való jelentéstétel, az ilyen hiányok jövőbeli 
előfordulásának megelőzése céljából;
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) állatgyógyászati készítmény: a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a 1. cikkének 2. pontjában 
meghatározott állatgyógyászati 
készítmény;
____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) 
az állatgyógyászati készítmények 
közösségi kódexéről (HL L 311., 
2001.11.28., 1. o.).

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hiány: az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszer vagy az orvostechnikai 
eszköz tekintetében a kínálat nem elégíti ki 
az adott gyógyszer vagy orvostechnikai 
eszköz iránti igényeket;

d) hiány: az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszer vagy az orvostechnikai 
eszköz tekintetében a kínálat – bármilyen 
okból – nem elégíti ki az adott gyógyszer 
vagy orvostechnikai eszköz iránti nemzeti 
szintű igényeket, azaz nem elegendő a 
betegek szükségleteinek kielégítéséhez és 
a megfelelő kiegyenlítő készletek 
biztosításához;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jelentős esemény: olyan esemény, 
amely egynél több tagállamban a 
gyógyszerekhez kapcsolódóan komoly 

f) jelentős esemény: olyan esemény, 
amely egy vagy több tagállamban a 
gyógyszerekhez kapcsolódóan komoly 
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népegészségügyi kockázattal járhat. Olyan 
biológiai, vegyi, környezeti vagy más 
eredetű, halálos vagy más súlyos 
egészségügyi fenyegetést vagy egyéb 
váratlan eseményt takar, amely hatással 
lehet a gyógyszerek kínálatára vagy 
minőségére, biztonságosságára és 
hatékonyságára. Az ilyen esemény egynél 
több tagállamra kiterjedő 
gyógyszerhiányhoz vezethet, és az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében sürgős uniós szintű 
koordinációt tesz szükségessé.

népegészségügyi kockázattal járhat. Olyan 
biológiai, vegyi, környezeti vagy más 
eredetű, halálos vagy más súlyos 
egészségügyi fenyegetést vagy egyéb 
váratlan eseményt takar, amely hatással 
lehet a gyógyszerek kínálatára vagy 
minőségére, biztonságosságára és 
hatékonyságára. Az ilyen esemény egy 
vagy több tagállamra kiterjedően kritikus 
fontosságú gyógyszerek és/vagy orvosi 
eszközök hiányához vezethet, és az emberi 
egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében sürgős uniós szintű 
koordinációt tesz szükségessé.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kritikus fontosságú gyógyszer: 
minden olyan, a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 
(2) bekezdése értelmében vett gyógyszer 
vagy annak valamely alkotóeleme, 
amelyet egy népegészségügyi 
szükséghelyzet kezeléséhez szükségesnek 
tartanak, mindaddig, amíg a 
szükséghelyzet véget nem ér.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelettel az Ügynökség 
részeként létrejön a gyógyszerhiánnyal és 
gyógyszerbiztonsággal foglalkozó 
ügyvezető irányítócsoport (a továbbiakban: 
gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport). Az irányítócsoport 
személyes jelenléttel járó ülés vagy 
távértekezlet formájában ülésezik a 

(1) E rendelettel az Ügynökség 
részeként létrejön a gyógyszerhiánnyal és 
gyógyszerbiztonsággal foglalkozó 
ügyvezető irányítócsoport (a továbbiakban: 
gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport). Az irányítócsoport 
személyes jelenléttel járó ülés vagy 
távértekezlet formájában ülésezik. Az 
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népegészségügyi szükséghelyzetre való 
felkészülés céljából vagy az ilyen helyzetek 
idején, illetve a 4. cikk (3) bekezdésében 
említett segítségnyújtás iránti kérelmet 
követően. Titkárságát az Ügynökség 
biztosítja.

üléseket ütemezhetik a népegészségügyi 
szükséghelyzetekre való felkészülés 
céljából vagy azok idején, vagy a 4. cikk 
(3) bekezdésében említett segítségkérést 
követően, vagy a legalább egy tagállam 
által bejelentett hiány kezelésére. 
Titkárságát az Ügynökség biztosítja.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport elnöki tisztét az 
Ügynökség látja el. A csoport ülésein való 
részvételre az elnök meghívhat harmadik 
feleket, például a gyógyszerek területén 
működő érdekcsoportok képviselőit és 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjait.

(3) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoportot munkájában egy 
munkacsoport segíti, amelynek a 
gyógyszerekért felelős illetékes nemzeti 
hatóságok által a 9. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, 
gyógyszerhiánnyal foglalkozó egyedüli 
kapcsolattartó pontok a tagjai. Kétirányú 
kommunikációs vonalat kell létrehozni a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
és az illetékes nemzeti hatóságok egyedüli 
kapcsolattartó pontjai között, amelyek 
haladéktalanul tájékoztatják az ipari 
ágazat szereplőit.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport megállapítja eljárási 
szabályzatát, beleértve az 5. bekezdésben 
említett munkacsoporttal kapcsolatos 
eljárásokat, valamint a jegyzékek, 
információkészletek és ajánlások 
elfogadására vonatkozó eljárásokat. Az 
eljárási szabályzat a Bizottság és az 
Ügynökség igazgatótanácsa által alkotott 

(4) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport megállapítja eljárási 
szabályzatát, egyértelműen meghatározott 
hatásköreit, teljes mértékben tiszteletben 
tartva az arányosság és a szubszidiaritás 
elvét, az 5. bekezdésben említett 
munkacsoporttal kapcsolatos eljárásokat, 
valamint a jegyzékek, információkészletek 
és ajánlások elfogadására vonatkozó 
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kedvező vélemény kézhezvételét követően 
lép hatályba.

eljárásokat. Az eljárási szabályzat a 
Bizottság és az Ügynökség igazgatótanácsa 
által alkotott kedvező vélemény 
kézhezvételét követően lép hatályba, és azt 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoportot munkájában egy 
munkacsoport segíti, amelynek a 
gyógyszerekért felelős illetékes nemzeti 
hatóságok által a 9. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően létrehozott, 
gyógyszerhiánnyal foglalkozó egyedüli 
kapcsolattartó pontok a tagjai.

(5) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport elnöki tisztét az 
Ügynökség látja el. A vélemények széles 
körének figyelembevétele érdekében az 
elnök meghívja az ülésekre az érintett 
harmadik feleket, köztük a gyógyszerekkel 
kapcsolatos érdekcsoportok és a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak képviselőit, a gyógyszerek 
és az ipari ellátási lánc egyéb érdekeltjeit, 
valamint a betegeket, fogyasztókat és 
egészségügyi szakembereket képviselő 
érdekcsoportokat, a klinikai vizsgálatok 
szakértőit, a közegészségügyi 
érdekképviseleti csoportokat és az ágazati 
szakszervezeteket, lehetővé téve ezáltal az 
érdekelt felek számára, hogy véleményt 
nyilvánítsanak a különböző érintett 
tagállamokban fennálló helyzetről. A piac 
torzulásának elkerülése érdekében a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
biztosítja, hogy az adatokat egyenlően 
osztják meg, illetve tartják vissza a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
körében.
Ezen eszmecserék alapján a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
olyan stratégiai ajánlásokat fogalmaz 
meg, amelyeket közegészségügyi 
szükséghelyzetben a tagállamokhoz intéz.

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport konzultálhat az 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságával, ha azt a 
zoonózisokkal vagy az emberi egészségre 
potenciálisan jelentős hatást gyakorló, 
csak állatokat érintő betegségekkel 
összefüggő népegészségügyi 
szükséghelyzetek kezeléséhez 
szükségesnek ítéli.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport tagságának összetételét 
nyilvánosságra kell hozni. Az (EU) 
2017/745 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 107. cikkével összhangban a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
valamennyi tagjának meg kell felelnie az 
összeférhetetlenségre vonatkozóan az 
Unióban hatályban lévő szabályoknak. Az 
átláthatóság érdekében a tagok és 
szakértők érdekeltségi nyilatkozatait 
nyilvánosságra kell hozni. A 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
tagjai és a szakértők nem rendelkezhetnek 
olyan anyagi vagy egyéb érdekeltséggel a 
gyógyszeriparban, amely befolyásolhatja 
pártatlanságukat. Arra kötelezik magukat, 
hogy a közjó érdekében és függetlenül 
járnak el, és pénzügyi érdekeltségeikről 
évente nyilatkozatot tesznek közzé. 
Valamennyi közvetett érdekeltséget, amely 
ehhez az ágazathoz fűződhet, feltüntetnek 
az Ügynökség által vezetett 
nyilvántartásban, amely a nyilvánosság 
számára kérésre elérhető. 
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Összeférhetetlenség esetén minden 
szükséges korlátozást alkalmazni kell.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az események nyomon követése, valamint 
a jelentős eseményekre és a 
népegészségügyi szükséghelyzetekre való 
felkészültség

Az események nyomon követése, valamint 
a jelentős ideiglenes eseményekre és a 
népegészségügyi szükséghelyzetekre való 
felkészültség

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség folyamatosan 
nyomon követ minden olyan eseményt, 
amely jelentős eseményhez vagy 
népegészségügyi szükséghelyzethez 
vezethet.

(1) Az Ügynökség folyamatosan 
nyomon követ minden olyan eseményt, 
amely jelentős eseményhez vagy 
népegészségügyi szükséghelyzethez 
vezethet, és képesnek kell lennie a 
szükséges megelőző mechanizmusok 
létrehozására. E tekintetben az Ügynökség 
szorosan együttműködik az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal vagy adott esetben más uniós 
ügynökségekkel.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nyomonkövetési feladat megkönnyítése 
érdekében az illetékes nemzeti hatóságok a 
3. cikk (5) bekezdésében említett egyedüli 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nyomonkövetési feladat megkönnyítése 
érdekében az illetékes nemzeti hatóságok a 
3. cikk (5) bekezdésében említett egyedüli 
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kapcsolattartó pontokon keresztül, az 
Ügynökség által a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja értelmében meghatározott 
jelentéstételi kritériumok alapján jelentést 
tesznek az Ügynökségnek minden olyan 
eseményről – az egy adott tagállamban 
fellépő gyógyszerhiányt is beleértve –, 
amely jelentős eseményhez vagy 
népegészségügyi szükséghelyzethez 
vezethet. Amennyiben egy illetékes 
nemzeti hatóság egy adott tagállamban 
fennálló gyógyszerhiányról tájékoztatja az 
Ügynökséget, átad az Ügynökségnek 
minden olyan információt, amelyet a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
a 2001/83/EK irányelv 23a. cikke 
értelmében kapott. Az illetékes nemzeti 
hatóság eseményről szóló jelentése alapján, 
valamint az esemény más tagállamokra 
gyakorolt hatásának megértése érdekében 
az Ügynökség a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett munkacsoporton keresztül 
tájékoztatást kérhet az illetékes nemzeti 
hatóságoktól.

kapcsolattartó pontokon keresztül, az 
Ügynökség által a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja értelmében meghatározott 
jelentéstételi kritériumok alapján proaktív 
módon és a lehető leghamarabb jelentést 
tesznek az Ügynökségnek egy adott 
tagállamban egy kritikus gyógyszer 
bármely lehetséges hiányáról, amely más 
tagállamokban jelentős eseményhez vagy 
közegészségügyi vészhelyzethez vezethet, 
és veszélyeztetheti az említett jelentős 
eseményre vagy közegészségügyi 
szükséghelyzetre való gyors és megfelelő 
reagálást. Amennyiben egy illetékes 
nemzeti hatóság egy adott tagállamban 
fennálló gyógyszerhiányról tájékoztatja az 
Ügynökséget, átad az Ügynökségnek 
minden olyan információt, amelyet a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
a 2001/83/EK irányelv 23a. cikke 
értelmében kapott, valamint a 
gyógyszeripar érdekelt felei és szereplői 
által szolgáltatott releváns kiegészítő 
információkat az (EU) 2016/769 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 
előírtaknak megfelelően a bizalmasság és 
a magánélet tiszteletben tartása mellett az 
Ügynökség rendelkezésére bocsátja. Az 
illetékes nemzeti hatóság eseményről szóló 
jelentése alapján, valamint az esemény más 
tagállamokra gyakorolt hatásának 
megértése és különösen megelőzése 
érdekében az Ügynökség a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett munkacsoporton 
keresztül tájékoztatást kérhet az illetékes 
nemzeti hatóságoktól.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a jelentős esemény 
vagy a népegészségügyi szükséghelyzet 
befolyásolhatja a gyógyszerek 

a) amennyiben a jelentős esemény 
vagy a népegészségügyi szükséghelyzet 
befolyásolhatja a gyógyszerek gyártását, 
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biztonságosságát, minőségét és 
hatásosságát, az 5. cikk alkalmazandó;

biztonságosságát, minőségét és 
hatásosságát, az 5. cikk alkalmazandó;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállásának elismerését vagy a 4. cikk 
(3) bekezdésében említett segítségnyújtás 
iránti kérelmet követően a gyógyszerekkel 
foglalkozó irányítócsoport értékeli a 
jelentős eseményre vagy a 
népegészségügyi szükséghelyzetre 
vonatkozó információkat, és az érintett 
gyógyszerek biztonságosságára, 
minőségére és hatásosságára tekintettel 
mérlegeli, hogy szükség van-e sürgős és 
összehangolt fellépésre.

A népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállásának elismerését vagy a 4. cikk 
(3) bekezdésében említett segítségnyújtás 
iránti kérelmet követően a gyógyszerekkel 
foglalkozó irányítócsoport értékeli a 
jelentős eseményre vagy a 
népegészségügyi szükséghelyzetre 
vonatkozó információkat, és az érintett 
gyógyszerek gyártására, 
biztonságosságára, minőségére és 
hatásosságára tekintettel mérlegeli, hogy 
szükség van-e sürgős és összehangolt 
fellépésre. Az értékelt információkat kellő 
időben közzé kell tenni.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport tanácsot ad a Bizottságnak 
és a tagállamoknak az érintett 
gyógyszerekkel kapcsolatban általa 
szükségesnek ítélt, a 2001/83/EK irányelv 
vagy a 726/2004/EK rendelet18 
rendelkezéseivel összhangban uniós 
szinten meghozandó megfelelő 
intézkedésekkel kapcsolatban.

A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport tanácsot ad a Bizottságnak 
és a tagállamoknak az érintett 
gyógyszerekkel kapcsolatban általa 
szükségesnek ítélt, a 2001/83/EK irányelv 
vagy a 726/2004/EK rendelet18 
rendelkezéseivel összhangban uniós 
szinten meghozandó megfelelő 
intézkedésekkel kapcsolatban.Ezt a 
tanácsadást nyilvánosságra kell hozni a 
tanácsadás alapjául szolgáló összes 
kapcsolódó információval együtt. Ha 
bizonyos információkat a titoktartásra, 
közegészségügyre, kereskedelmi 
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érdekekre, az e rendelet 30. cikkéből eredő 
okokra vagy a közrendre való tekintettel 
nem lehet a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni, ezt fel kell tüntetni. 
A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoportnak a lehető legnagyobb 
mértékű átláthatóságra kell törekednie. 

__________________ __________________
18 726/2004/EK rendelet. 18 726/2004/EK rendelet.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
segítségnyújtás iránti kérelmet követően és 
a munkacsoportjával folytatott konzultációt 
követően a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport elfogadja a 2001/83/EK 
irányelvvel vagy a 726/2004/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett azon 
gyógyszerek jegyzékét, amelyeket a 
jelentős esemény szempontjából 
kritikusnak ítél (a továbbiakban: a jelentős 
esemény kritikus fontosságú 
gyógyszereinek jegyzéke). A jegyzéket a 
jelentős esemény rendeződéséig 
valahányszor szükséges, frissíteni kell.

(1) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
segítségnyújtás iránti kérelmet követően és 
a munkacsoportjával folytatott konzultációt 
követően a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport – a forgalombahozatali 
engedély jogosultjaival, az egyedüli 
kapcsolattartó ponton (iSPOC) keresztül 
az ágazat képviselőivel, valamint az 
egészségügyi szakemberek képviselőivel 
konzultálva – elfogadja a 2001/83/EK 
irányelvvel vagy a 726/2004/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett azon 
gyógyszerek jegyzékét, amelyeket a 
jelentős esemény szempontjából 
kritikusnak ítél (a továbbiakban: a jelentős 
esemény kritikus fontosságú 
gyógyszereinek jegyzéke). A jegyzéket a 
jelentős esemény rendeződéséig, 
valahányszor szükséges, frissíteni kell, és 
alkalmazása a jelentős esemény végét 
követően megszűnik.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Közvetlenül a népegészségügyi 
szükséghelyzet fennállásának elismerését 
követően és a munkacsoportjával folytatott 
konzultáció után a gyógyszerekkel 
foglalkozó irányítócsoport elfogadja a 
2001/83/EK irányelvvel vagy a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett azon gyógyszerek jegyzékét, 
amelyeket a népegészségügyi 
szükséghelyzet szempontjából kritikusnak 
ítél (a továbbiakban: a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
gyógyszereinek jegyzéke). A jegyzéket a 
népegészségügyi szükséghelyzet 
elismerésének megszűnéséig valahányszor 
szükséges, frissíteni kell.

(2) Közvetlenül a népegészségügyi 
szükséghelyzet fennállásának elismerését 
követően és a munkacsoportjával folytatott 
konzultáció után a gyógyszerekkel 
foglalkozó irányítócsoport elfogadja a 
2001/83/EK irányelvvel vagy a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett azon gyógyszerek jegyzékét, 
amelyeket a népegészségügyi 
szükséghelyzet szempontjából kritikusnak 
ítél (a továbbiakban: a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
gyógyszereinek jegyzéke). A jegyzéket a 
népegészségügyi szükséghelyzet 
elismerésének megszűnéséig valahányszor 
szükséges, frissíteni kell, és alkalmazása a 
népegészségügyi szükséghelyzet végét 
követően megszűnik.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport elfogadja az (1) és (2) 
bekezdésben említett jegyzékekbe (a 
továbbiakban: kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékei) felveendő 
gyógyszerekre vonatkozó kínálat és 
kereslet nyomon követéséhez szükséges 
információkészletet, és tájékoztatja arról a 
munkacsoportját.

(3) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport elfogadja az (1) és (2) 
bekezdésben említett jegyzékekbe (a 
továbbiakban: kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékei) felveendő 
gyógyszerekre vonatkozó kínálat és 
kereslet nyomon követéséhez szükséges 
információkészletet, és tájékoztatja arról a 
munkacsoportját és az érintett 
gyógyszerpiaci szereplőket. Tájékoztatni 
kell továbbá a gyógyszerkészletek 
összeállításával foglalkozó uniós vagy 
nemzeti szervezeteket.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség a 726/2004/EK 
rendelet 26. cikkében említett internetes 
portálján haladéktalanul közzéteszi a 
kritikus gyógyszerek jegyzékeit és azok 
valamennyi frissítését.

(4) Az Ügynökség a 726/2004/EK 
rendelet 26. cikkében említett internetes 
portálján haladéktalanul közzéteszi a 
kritikus gyógyszerek jegyzékeit és azok 
valamennyi frissítését.  A jegyzékhez teljes 
körű hozzáférést kell biztosítani a 
tagállamok képviselői és az Európai 
Bizottság számára.  A vonatkozó 
információkat a gyógyszerellátási lánc 
szereplői és valamennyi érdekelt fél 
rendelkezésére kell bocsátani, és azokat 
egyértelmű és hozzáférhető módon közzé 
kell tenni annak érdekében, hogy az 
érdekeltek könnyen hozzáférjenek ezekhez 
az információkhoz, és adott esetben 
könnyen bejelenthessék az esetleges 
változásokat vagy közzétételi problémákat.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Ügynökség a Bizottsággal és a 
tagállamok illetékes hatóságaival 
együttműködve annak biztosításán 
dolgozik az európai gyógyszeripar 
képviselőivel közösen, hogy az egyik 
tagállamban forgalmazott, a kritikus 
fontosságú gyógyszerek listáján szereplő 
gyógyszerek – valamilyen formában – 
egyenlő mértékben álljanak rendelkezésre 
az összes tagállamban.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerekkel foglalkozó A gyógyszerekkel foglalkozó 
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irányítócsoport a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékei szerint, valamint a 
10. és 11. cikkben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
információk és adatok alapján nyomon 
követi az említett jegyzékekre felvett 
gyógyszerek kínálatát és keresletét, hogy 
meghatározhassa az adott gyógyszerek 
bármely esetleges vagy tényleges hiányát. 
E nyomon követés részeként a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
adott esetben kapcsolatot tart az (EU) 
2020/[...] rendelet19 4. cikkével létrehozott 
Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, 
valamint népegészségügyi szükséghelyzet 
esetén az említett rendelet 24. cikke alapján 
létrehozott, népegészségügyi 
szükséghelyzetekkel foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal.

irányítócsoport a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékei szerint, a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
és az illetékes nemzeti hatóságok egyedüli 
kapcsolattartó pontjai közötti kétirányú 
kommunikációs vonal létrehozása révén, 
valamint e rendelet 10. és 11. cikkében 
foglaltaknak megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információk és adatok alapján 
egy jelentős esemény vagy 
népegészségügyi szükséghelyzet során 
rendszeresen találkozik az illetékes 
nemzeti gyógyszerhatóságon belül kijelölt 
nemzeti kapcsolattartó pontok 
gyógyszerhiánnyal foglalkozó 
munkacsoportjával, a gyógyszergyártási 
és -forgalmazási ágazat képviselőivel, 
valamint adott esetben az egészségügyi 
szakemberekkel annak érdekében, hogy a 
teljes értékláncban és a 2. cikk d) pontja 
szerinti aktuális és potenciális nemzeti 
igények alapján nyomon kövesse az 
említett jegyzékekre felvett gyógyszerek 
kínálatát és keresletét – hogy 
meghatározhassa az adott gyógyszerek 
bármely esetleges vagy tényleges hiányát –
, és hogy a jelentős esemény vagy 
szükséghelyzet során a lehető legjobban 
kiigazítsa e listát. A megfigyelést 
egészségügyi válságok idején, valamint a 
válságok előtt, után és azokon kívül is el 
kell végezni annak érdekében, hogy 
azonosítsák a lehetséges hiányokat, 
mielőtt azok befolyásolhatnák az uniós 
polgárok egészségét és életét. E nyomon 
követés részeként a gyógyszerekkel 
foglalkozó irányítócsoport adott esetben 
kapcsolatot tart az (EU) 2020/[...] 
rendelet19 4. cikkével létrehozott 
Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, 
valamint népegészségügyi szükséghelyzet 
esetén az említett rendelet 24. cikke alapján 
létrehozott, népegészségügyi 
szükséghelyzetekkel foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal.

__________________ __________________
19 [illessze be a 4. lábjegyzetben említett 19 [illessze be a 4. lábjegyzetben említett 
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elfogadott szövegre való hivatkozást]. elfogadott szövegre való hivatkozást].

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság vagy a 9. 
cikk (2) bekezdésében említett alhálózat 
kéri, a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoportnak összesített adatokat és 
igény-előrejelzéseket kell szolgáltatnia 
megállapításai alátámasztására. E 
tekintetben a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport kapcsolatot tart az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal, hogy járványügyi adatokat 
szerezzen a gyógyszerek iránti igények 
előrejelzésének elősegítése érdekében, 
valamint – amennyiben a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékein 
szereplő gyógyszereket orvostechnikai 
eszközzel alkalmazzák – a 19. cikkben 
említett, az orvostechnikai eszközök 
hiányával foglalkozó ügyvezető 
irányítócsoporttal.

(2) Amennyiben a Bizottság, egy vagy 
több nemzeti közegészségügyi hatóság 
vagy a 9. cikk (2) bekezdésében említett 
alhálózat kéri, a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoportnak összesített adatokat és 
igény-előrejelzéseket kell szolgáltatnia 
megállapításai alátámasztására. E 
tekintetben a gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport kapcsolatot tart az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal, hogy járványügyi adatokat 
szerezzen a gyógyszerek iránti igények 
előrejelzésének elősegítése érdekében, 
valamint – amennyiben a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékein 
szereplő gyógyszereket orvostechnikai 
eszközzel alkalmazzák – a 19. cikkben 
említett, az orvostechnikai eszközök 
hiányával foglalkozó ügyvezető 
irányítócsoporttal. Az irányítócsoport a 
megállapításait és következtetéseit 
megosztja a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök készletezésével foglalkozó uniós 
és nemzeti szervezetekkel.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E jelentéstétel részeként a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
ajánlásokat is megfogalmazhat olyan 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a 
Bizottság, a tagállamok, a 

(3) E jelentéstétel részeként a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
ajánlásokat is megfogalmazhat olyan 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a 
Bizottság, a tagállamok, a 
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forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és más szervezetek hozhatnak az esetleges 
vagy tényleges hiányok megelőzése vagy 
mérséklése érdekében. E tekintetben a 
csoport adott esetben kapcsolatot tart az 
Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, 
valamint népegészségügyi szükséghelyzet 
esetén a népegészségügyi 
szükséghelyzetekkel foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal.

forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és más szervezetek – ideértve az 
egészségügyi dolgozókat – hozhatnak az 
esetleges vagy tényleges hiányok 
megelőzése vagy mérséklése érdekében. E 
tekintetben a csoport adott esetben 
kapcsolatot tart az Egészségügyi 
Biztonsági Bizottsággal, valamint 
népegészségügyi szükséghelyzet esetén a 
népegészségügyi szükséghelyzetekkel 
foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport saját kezdeményezésére 
vagy a Bizottság kérésére ajánlásokat tehet 
olyan intézkedésekre vonatkozóan, 
amelyeket a Bizottság, a tagállamok, a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és más szervezetek hozhatnak annak 
érdekében, hogy biztosítsák a 
népegészségügyi szükséghelyzetek vagy a 
jelentős események által okozott esetleges 
vagy tényleges gyógyszerhiány kezelésére 
való felkészültséget.

(4) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport saját kezdeményezésére, 
vagy a Bizottság vagy a tagállamok 
kérésére ajánlásokat tehet olyan 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a 
Bizottság, a tagállamok, a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és más szervezetek hozhatnak annak 
érdekében, hogy biztosítsák a 
népegészségügyi szükséghelyzetek vagy a 
jelentős események által okozott esetleges 
vagy tényleges gyógyszerhiány kezelésére 
való felkészültséget.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport a Bizottság kérésére adott 
esetben koordinálhatja az illetékes nemzeti 
hatóságok, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai és más szervezetek 
között azon intézkedéseket, amelyek a 

(5) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport a Bizottság kérésére adott 
esetben koordinálhatja az illetékes nemzeti 
hatóságok, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai és más szervezetek 
– ideértve az egészségügyi dolgozókat – 
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jelentős eseménnyel vagy a 
népegészségügyi szükséghelyzettel 
összefüggésben fellépő esetleges vagy 
tényleges hiányok megelőzését vagy 
mérséklését célozzák.

között azon intézkedéseket, amelyek a 
jelentős eseménnyel vagy a 
népegészségügyi szükséghelyzettel 
összefüggésben fellépő esetleges vagy 
tényleges hiányok megelőzését vagy 
mérséklését célozzák.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoport által a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjainak és más 
szervezeteknek ajánlott intézkedések nem 
nehezíthetik a szabályozásból eredő 
igazgatási terheket, és elő kell segíteniük 
az ellátási láncok rugalmasságát.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4–8 cikkben említett feladatok 
teljesítésére való felkészülés érdekében az 
Ügynökség:

(1) A 4–8. cikkben említett feladatok 
teljesítésére való felkészülés érdekében, 
továbbá az illetékes nemzeti hatóságok 
képviselőivel, az iparági képviselőkkel, az 
egészségügyi dolgozók képviselőivel és a 
gyógyszeripari ellátási és forgalmazási 
lánc egyéb érdekelt feleivel folytatott 
konzultációt követően az Ügynökség:

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékének összeállítására 
vonatkozó eljárásokat;

a) meghatározza a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékének összeállítására 
vonatkozó eljárásokat és kritériumokat;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korszerű elektronikus 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
rendszereket fejleszt ki;

c) korszerű uniós, a tagállami 
hatóságok számára hozzáférhető 
elektronikus nyomonkövetési és 
jelentéstételi rendszereket fejleszt ki a 
meglévő szabályozási infrastruktúra 
(uniós telematika) megvalósításával és 
arra támaszkodva. E rendszert az illetékes 
nemzeti hatóságokkal együttműködésben 
kell kidolgozni, és annak 
interoperábilisnak kell lennie a nemzeti 
hiánybejelentési rendszerrel annak 
érdekében, hogy a jelentéstételi 
folyamatok esetében elkerülhetők 
legyenek a párhuzamosságok. A 
rendszernek kétirányú digitális 
kommunikációt kell kialakítania az 
Ügynökség és az illetékes nemzeti 
hatóságok között, valamint szükség esetén 
az Ügynökség és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai között. 
Népegészségügyi szükséghelyzet esetén az 
Ügynökségnek az illetékes nemzeti 
hatóságok hiánybejelentési rendszereiből 
összehangolt és konszolidált formában, az 
egyes tagállamokra vonatkozó nemzeti 
harmonizált adatmezők alapján összesített 
információkat kell gyűjtenie. Az 
Ügynökség közvetlenül a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól további információkat 
kérhet az iparági egyedüli kapcsolattartó 
ponton keresztül, ha a tagállamoknak 
még nem szolgáltattak ilyen 
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információkat;

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 726/2004/EK rendelet 57. cikke 
(1) bekezdésének l) pontjában előírt 
adatbázison keresztül létrehozza és 
fenntartja az Unióban engedélyezett 
összes emberi felhasználásra szánt 
gyógyszer forgalombahozatali 
engedélyének jogosultjai egyedüli 
kapcsolattartó pontjainak jegyzékét;

e) a 726/2004/EK rendelet 57. cikke 
(1) bekezdésének l) pontjában előírt 
adatbázis frissítése, kitérve az ágazati 
egyedüli kapcsolattartó pontokra 
(iSPOC), valamint az egészségügyi 
szakemberek és a betegképviseleti 
szervezetek elérhetőségeire; ezen 
adatbázisnak digitálisnak kell lennie, azt 
rendszeresen frissíteni kell, továbbá 
annak meg kell felelnie a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) gyógyszerek 
azonosítására (IDMP) vonatkozó 
szabványainak;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a népegészségügyi szükséghelyzet 
vagy a jelentős esemény fennállásának 
idejére a kritikus gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek alapján alhálózatot 
hoz létre a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak egyedüli kapcsolattartó 
pontjairól;

a) a népegészségügyi szükséghelyzet 
vagy a jelentős esemény fennállásának 
idejére a kritikus gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek alapján – az illetékes 
nemzeti közegészségügyi hatóságokon 
belül – alhálózatot hoz létre a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak, a 9. cikk (1) bekezdésének 
e) pontjában meghatározott 
kapcsolattartóknak és az ellátási lánc 
egyéb, a lakossági 
gyógyszerforgalmazásban és -ellátásban 
részt vevő érintett érdekelt felei 
képviselőinek egyedüli kapcsolattartó 
pontjaiból;
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés b) pontjában említett 
információk legalább a következőkre 
kiterjednek:

A 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és 
a 11. cikkben meghatározottak szerint a 
(2) bekezdés b) pontjában említett 
információk nem terjednek ki az illetékes 
nemzeti hatóságok által az iparág 
bejelentései alapján összegyűjtött, az 
egyedüli kapcsolattartó pontokon (iSPOC) 
keresztül az Ügynökséghez eljutó 
információk átfedéseire. A 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
rendszernek interoperábilisnak kell lennie 
a nemzeti hiánybejelentési rendszerekkel. 
Ezen információknak legalább a 
következőket kell magukban foglalniuk:

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az esetleges vagy tényleges hiányra 
vonatkozó részletes adatok, mint például a 
tényleges vagy becsült kezdő és záró 
dátumok, valamint a feltételezett vagy 
ismert ok;

d) az esetleges vagy tényleges hiányra 
vonatkozó részletes adatok, mint például a 
tényleges vagy becsült kezdő és záró 
dátumok, az ellátási lánc egyes 
szakaszaiban fellelhető feltételezett vagy 
ismert ok, valamint az ellátási láncon 
belüli esetleges szűk keresztmetszetekre 
vonatkozó információk;

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a hatóanyag 
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gyártóüzemeire vonatkozó információk;

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) értékesítési és a piaci részesedésre 
vonatkozó adatok;

e) a termelésre vonatkozó adatok;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) hiánymérséklési tervek, többek 
között a termelési és ellátási kapacitásra 
vonatkozóan;

g) hiánymérséklési tervek, többek 
között a helyspecifikus gyártás, a termelési 
és ellátási kapacitás bővítését célzó, a 
beszerzési források diverzifikálására 
vonatkozó tervek, és adott esetben 
kiszervezési tervek;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a nagykereskedelmi 
forgalmazóktól és a lakossági 
gyógyszerellátásra jogosult jogi személytől 
származó információk.

h) rendelkezésre álló alternatív 
gyógyszerészeti termékek; 

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a nagykereskedelmi 
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forgalmazóktól és a lakossági 
gyógyszerellátásra jogosult jogi személytől 
származó információk.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikkben említett nyomon 
követés elősegítése érdekében és az 
Ügynökség kérését követően a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyeinek jogosultjai az Ügynökség 
által kitűzött határidőig benyújtják a 9. cikk 
(3) bekezdésében említett információkat. 
Az információkat a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kijelölt 
kapcsolattartó pontokon keresztül, a 9. cikk 
(1) bekezdése szerint létrehozott 
jelentéstételi módszerek és rendszer 
alkalmazásával nyújtják be. Az 
információkat szükség esetén naprakésszé 
teszik.

(1) A 7. cikkben említett nyomon 
követés elősegítése érdekében és az 
Ügynökség kérését követően a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyeinek jogosultjai, valamint a 
lakossági gyógyszerellátásra törvényes 
felhatalmazással rendelkező minden 
forgalmazó az Ügynökség által kitűzött 
határidőig benyújtják a 9. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat. Az 
információkat az Ügynökség által 
meghatározott határidőn belül a 9. cikk 
(2) bekezdésével összhangban kijelölt 
kapcsolattartó pontokon keresztül nyújtják 
be, amennyiben az információk a 9. cikk 
(1) bekezdésének c) pontja szerint 
létrehozott nemzeti hiánybejelentési 
rendszerekkel összekapcsolt 
interoperábilis rendszeren keresztül még 
nem állnak rendelkezésre. Az 
információkat szükség esetén vagy kérésre 
mindig naprakésszé teszik.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unióban engedélyezett 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyeinek jogosultjai az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 6 

(2) Az Unióban engedélyezett 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyeinek jogosultjai az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 6 
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hónapon belül a 726/2004/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének l) pontjában 
említett adatbázisba történő elektronikus 
benyújtás formájában rendelkezésre 
bocsátják a 9. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt információkat. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
szükség esetén naprakésszé teszik a 
benyújtott információkat.

hónapon belül a 726/2004/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének l) pontjában 
említett adatbázisba történő elektronikus 
benyújtás formájában és a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) gyógyszerek 
azonosítására (IDMP) vonatkozó 
szabványainak megfelelően rendelkezésre 
bocsátják a 9. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt információkat. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
szükség esetén naprakésszé teszik a 
benyújtott információkat.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékén szereplő 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyének jogosultjai azt jelzik, hogy a 
benyújtott információ üzleti szempontból 
bizalmas jellegű információt tartalmaz, 
azonosítaniuk kell a vonatkozó részeket, és 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
bizalmasságra vonatkozó jelzés okait. Az 
Ügynökség értékeli az egyes kérelmek 
megalapozottságát, és védi az üzleti 
szempontból bizalmas információkat az 
indokolatlan nyilvánosságra hozatallal 
szemben.

(4) Amennyiben a kritikus fontosságú 
gyógyszerek jegyzékén szereplő 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyének jogosultjai azt jelzik, hogy a 
benyújtott információ üzleti szempontból 
bizalmas jellegű információt tartalmazhat, 
azonosítaniuk kell a vonatkozó részeket, 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
bizalmasságra vonatkozó jelzés okait, 
valamint elegendő, valós és konkrét 
bizonyítékokkal kell szolgálniuk a 
nyilvánosságra hozatalból eredő károkat 
illetően. Az Ügynökség előzetesen 
meghatározza, hogy a 30. cikkel 
összhangban mely információk 
minősülnek kereskedelmi szempontból 
bizalmasnak, és ennek alapján értékeli az 
egyes kérelmek megalapozottságát, 
figyelembe véve a közegészségügy 
szempontjából jelentkező előnyöket és a 
közzététel érdekét, és ennek megfelelően 
jár el. A forgalombahozatali engedélyek 
azon jogosultjaira, akik nem tesznek 
eleget jelentéstételi kötelezettségeiknek, a 
Bizottság által meghatározandó 
szankciókat kell alkalmazni.
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Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljuttatják az Ügynökséghez 
esetleges észrevételeiket;

a) e rendelet 30. cikkével 
összhangban eljuttatják az Ügynökséghez 
esetleges észrevételeiket;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikkben említett nyomon követés 
elősegítése érdekében, valamint az 
Ügynökség kérését követően a tagállamok 
az Ügynökség által kijelölt határidőn belül:

A 7. cikkben említett nyomon követés 
elősegítése érdekében, valamint az 
Ügynökség kérését követően a tagállamok 
az Ügynökség által kijelölt határidőn belül, 
adott esetben az illetékes nemzeti 
hatóságok közös adatmezőkön alapuló, 
interoperábilis és digitális európai 
hiánybejelentési rendszerének 
létrehozását követően:

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kijelölt kapcsolattartási ponton 
keresztül és a 9. cikk (1) bekezdése szerint 
létrehozott jelentéstételi módszerek és 
rendszer alkalmazásával benyújtják az 
Ügynökség által kért információkat, 
beleértve a keresleti mennyiségekre 
vonatkozóan rendelkezésre álló és becsült 
adatokat is;

a) a kijelölt kapcsolattartási ponton 
keresztül és a 9. cikk (1) bekezdése szerint 
létrehozott jelentéstételi módszerek és 
rendszer alkalmazásával benyújtják az 
Ügynökség által a 9. cikk (3) bekezdése 
értelmében kért információkat, beleértve a 
keresleti mennyiségekre vonatkozóan 
rendelkezésre álló és becsült adatokat is;
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérlegeli, hogy szükség van-e a 
tagállamoknak, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak és más 
szervezeteknek címzett iránymutatásokra;

b) mérlegeli, hogy szükség van-e a 
tagállamoknak, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak és más 
szervezeteknek, köztük az egészségügyi 
dolgozóknak címzett iránymutatásokra, 
amennyiben ez arányos, indokolt és 
szükséges; 

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) felveszi a kapcsolatot harmadik 
országokkal és adott esetben az érintett 
nemzetközi szervezetekkel a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek vagy azok összetevői 
esetleges vagy tényleges hiányának 
mérséklése érdekében, amennyiben ezeket 
a termékeket vagy összetevőket az Unióba 
importálják, és amennyiben az ilyen 
esetleges vagy tényleges hiány nemzetközi 
kihatással bír.

f) felveszi a kapcsolatot harmadik 
országokkal és adott esetben az érintett 
nemzetközi szervezetekkel a kritikus 
fontosságú gyógyszerek jegyzékén 
szereplő gyógyszerek vagy azok összetevői 
esetleges vagy tényleges hiányának 
mérséklése érdekében, amennyiben ezeket 
a termékeket vagy összetevőket az Unióba 
importálják vagy az Unióból exportálják, 
és amennyiben az ilyen esetleges vagy 
tényleges hiány nemzetközi kihatással bír, 
ideértve az exporttal kapcsolatos 
ideiglenes átláthatósági mechanizmusok 
és az exportengedélyezési mechanizmusok 
esetleges bevezetését is;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a határidőn belül válaszol az 
Európai Parlament képviselőinek kiemelt 
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írásbeli kérdéseire;

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség korai figyelmeztető 
rendszert hoz létre annak érdekében, hogy 
a kialakított információs csatornákon 
vagy kapcsolattartó pontokon keresztül 
tájékoztatni tudja az érintett érdekelt 
feleket, köztük adott esetben az orvosokat, 
a közösséget és a kórházi gyógyszerészeket 
az ellátási problémákról és a kritikus 
gyógyszerek jegyzékeiben szereplő 
gyógyszerek esetleges vagy tényleges 
hiányáról.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, az 
illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érdekcsoportokat a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
munkájáról.

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, az 
illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve időben tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érdekcsoportokat a 
gyógyszerekkel foglalkozó irányítócsoport 
munkájáról, tanácsairól, ajánlásairól, 
véleményeiről, határozatairól és 
megállapításairól, ideértve az eltérő 
véleményeket is. A csoport üléseinek 
napirendjét és jegyzőkönyveit, valamint a 
munka alapját képező adatokat és 
forrásokat szintén közzé kell tenni.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség részeként létrejön a 
szükséghelyzeti munkacsoport. 
Összehívására népegészségügyi 
szükséghelyzetekben, személyes jelenléttel 
járó ülés vagy távértekezlet keretében kerül 
sor. Titkárságát az Ügynökség biztosítja.

(1) Az Ügynökség részét képező 
állandó szervezetként létrejön a 
szükséghelyzeti munkacsoport. 
Összehívására csak annak nyilvánított 
népegészségügyi szükséghelyzetekre való 
felkészülés során vagy népegészségügyi 
szükséghelyzetekben, személyes jelenléttel 
járó ülés vagy távértekezlet keretében kerül 
sor. Titkárságát az Ügynökség biztosítja. A 
szükséghelyzeti munkacsoport 
együttműködik az uniós szervekkel és 
ügynökségekkel, az Egészségügyi 
Világszervezettel, harmadik országokkal 
és a nemzetközi tudományos 
szervezetekkel az egészségügyi 
szükséghelyzetekre adott időszerű és 
megfelelő válaszok előkészítésében. A 
válsághelyzetekre való reagálási képesség 
javítása és az új szinergiák létrehozása 
érdekében a szükséghelyzeti 
munkacsoport – a tagállamokkal és az 
érintett szereplőikkel együttműködésben – 
elkötelezett a – többek között az 
egészségügytől eltérő ágazatokra is 
vonatkozó – információk és a bevált 
gyakorlatok cseréje, valamint az 
egészségügyi válságokra való gyors és 
megfelelő reagáláshoz szükséges 
protokollok és szakértelem kidolgozása 
mellett.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) meghatározza az oltóanyagok és a 
kezelések tekintetében a klinikai 
vizsgálatok során mérendő, klinikai 
szempontból leglényegesebb 
teljesítménycélokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a vizsgálatok 
megfeleljenek a tényleges 
népegészségügyi beavatkozásokra 
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vonatkozó kritériumoknak;

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a klinikai vizsgálati tervek 
felülvizsgálata és a népegészségügyi 
szükséghelyzetet okozó betegség 
kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szánt gyógyszerek 
Unión belül lefolytatandó klinikai 
vizsgálataival kapcsolatos tanácsadás a 
fejlesztők részére, a 15. cikkel 
összhangban;

b) a klinikai vizsgálati tervek 
felülvizsgálata és a népegészségügyi 
szükséghelyzetet okozó betegség 
kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szánt gyógyszerek 
Unión belül lefolytatandó klinikai 
vizsgálataival kapcsolatos tanácsadás és 
iránymutatás a fejlesztők részére, a 15. 
cikkel összhangban;

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tudományos támogatás nyújtása a 
népegészségügyi szükséghelyzetet okozó 
betegség kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szánt gyógyszerek 
Unión belül lefolytatandó klinikai 
vizsgálatainak elősegítéséhez. Ez a 
támogatás magában foglalja a hasonló vagy 
kapcsolódó, tervezett klinikai vizsgálatok 
megbízói számára nyújtott, közös klinikai 
vizsgálatok létrehozására vonatkozó 
tanácsadást, és magában foglalhat, az (EU) 
536/2014 rendelet 2. cikkének (14) 
bekezdésével és 72. cikkével összhangban 
megbízói vagy társmegbízói 
szerepvállalásra vonatkozó 
megállapodások megkötésére irányuló 
tanácsadást;

c) tudományos támogatás nyújtása a 
népegészségügyi szükséghelyzetet okozó 
betegség kezelésére, megelőzésére vagy 
diagnosztizálására szánt gyógyszerek 
Unión belül lefolytatandó klinikai 
vizsgálatainak elősegítéséhez. Ez a 
támogatás magában foglalja a hasonló vagy 
kapcsolódó, tervezett klinikai vizsgálatok 
megbízói számára nyújtott, közös klinikai 
vizsgálatok létrehozására vonatkozó 
tanácsadást, és magában foglalhat, az (EU) 
536/2014 rendelet 2. cikkének (14) 
bekezdésével és 72. cikkével összhangban 
megbízói vagy társmegbízói 
szerepvállalásra vonatkozó 
megállapodások megkötésére és megfelelő 
protokollok kidolgozására irányuló 
tanácsadást;
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 16. cikkel összhangban 
tudományos ajánlások megfogalmazása 
bármely olyan gyógyszer alkalmazásával 
kapcsolatban, amely alkalmasnak ígérkezik 
a népegészségügyi szükséghelyzetek 
kezelésére;

e) a 16. cikkel összhangban 
tudományos ajánlások megfogalmazása és 
nyilvánosságra hozatala bármely olyan 
gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, 
amely alkalmasnak ígérkezik a 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
kezelésére;

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az uniós szervekkel és 
ügynökségekkel, az Egészségügyi 
Világszervezettel, harmadik országokkal és 
nemzetközi tudományos szervezetekkel 
való szükség szerinti együttműködés a 
népegészségügyi szükséghelyzetekkel és a 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
kezelésére alkalmasnak ígérkező 
gyógyszerekkel kapcsolatos tudományos és 
technikai kérdésekben.

f) az illetékes nemzeti hatóságokkal, 
az uniós szervekkel és ügynökségekkel, az 
Egészségügyi Világszervezettel, harmadik 
országokkal és nemzetközi tudományos 
szervezetekkel való szükség szerinti 
együttműködés a népegészségügyi 
szükséghelyzetekkel és a népegészségügyi 
szükséghelyzetek kezelésére alkalmasnak 
ígérkező gyógyszerekkel kapcsolatos 
tudományos és technikai kérdésekben.

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szükséghelyzeti munkacsoport 
összetételét az Ügynökség igazgatótanácsa 
hagyja jóvá. Az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója vagy annak képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői az összes 
ülésen jogosultak részt venni.

(4) A szükséghelyzeti munkacsoport 
összetételét az Ügynökség igazgatótanácsa 
hagyja jóvá, és azt nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi. Az Ügynökség 
ügyvezető igazgatója vagy annak 
képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői az összes ülésen jogosultak részt 
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venni.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elnök az üléseken való részvétel 
céljából meghívhatja a tagállamok 
képviselőit, az Ügynökség tudományos 
bizottságainak és munkacsoportjainak 
tagjait, valamint harmadik feleket, 
beleértve a gyógyszerek területén működő 
érdekcsoportok képviselőit, a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjait, gyógyszerfejlesztőket, a 
klinikai vizsgálatok megbízóit, a klinikai 
vizsgálati hálózatoknak, valamint a 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket képviselő 
érdekcsoportoknak a képviselőit.

(5) Az elnök a népegészségügyi 
szükséghelyzet során meghívja a 
munkacsoport üléseire a tagállamok 
képviselőit, az Ügynökség tudományos 
bizottságainak és munkacsoportjainak 
tagjait, valamint harmadik feleket, 
beleértve a gyógyszerek területén működő 
érdekcsoportok képviselőit, a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjait, a gyógyszerfejlesztőket, a 
klinikai vizsgálatok szakértőit, a 
közegészségügyi érdekképviseleti 
csoportokat, a klinikai vizsgálati 
hálózatoknak, valamint a kutatókat, az 
ágazati szakszervezeteket, a betegeket és a 
fogyasztóvédelmi szerveket, valamint az 
egészségügyi ágazatot képviselő 
érdekcsoportoknak a képviselőit, abból a 
célból, hogy a népegészségügyi 
szükséghelyzetben a munkacsoport 
mindenkor a lehető legszélesebb és 
legrészletesebb képet kapja a helyzetről. 
Az érdekeltségi nyilatkozatokat 
valamennyi megkérdezett érdekelt fél és 
szakértő esetében nyilvánosságra kell 
hozni. Összeférhetetlenséggel érintett 
érdekelt felek és szakértők az eljárásban 
nem vehetnek részt.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szükséghelyzeti munkacsoport 
megállapítja eljárási szabályzatát, beleértve 

(6) A szükséghelyzeti munkacsoport 
megállapítja eljárási szabályzatát, amely 
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az ajánlások elfogadására vonatkozó 
szabályokat is. Az eljárási szabályzat a 
Bizottság és az Ügynökség igazgatótanácsa 
által alkotott kedvező vélemény 
kézhezvételét követően lép hatályba.

tartalmazza a létrehozására, szervezeti 
felépítésére és a bizalmas kezelésre – így 
az esetleges összeférhetetlenségekre – 
vonatkozó valamennyi szabályt. Az 
eljárási szabályzat az ajánlások 
elfogadására vonatkozó szabályokat is 
tartalmazza. Az eljárási szabályzat a 
Bizottság és az Ügynökség igazgatótanácsa 
által alkotott kedvező vélemény 
kézhezvételét követően lép hatályba.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagok átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
szükséghelyzeti munkacsoportra.

(8) A tagok átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
szükséghelyzeti munkacsoportra. A 
szükséghelyzeti munkacsoport tagjai 
kötelezik magukat arra, hogy a közjó 
érdekében és függetlenül járnak el, és 
pénzügyi érdekeltségeikről évente 
nyilatkozatot tesznek, amelyet 
nyilvánosságra kell hozni. A 
szükséghelyzeti munkacsoport tagjai 
minden ülésen nyilatkoznak a napirenden 
szereplő pontok tekintetében esetlegesen 
felmerülő összeférhetetlenségről. Ilyen 
összeférhetetlenség esetén az érintett tag 
nem vehet részt az ülésen.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Ügynökség a honlapján 
tájékoztatást nyújt azokról a 
gyógyszerekről, amelyek a szükséghelyzeti 
munkacsoport megítélése szerint 
alkalmasnak ígérkeznek a népegészségügyi 

(9) Az Ügynökség a honlapján 
mihamarabb tájékoztatást nyújt azokról a 
gyógyszerekről, amelyek a szükséghelyzeti 
munkacsoport megítélése szerint 
alkalmasnak ígérkeznek a népegészségügyi 
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szükséghelyzet eredményes kezelésére, és 
ezen információkat folyamatosan frissíti.

szükséghelyzet eredményes kezelésére, és 
ezen információkat folyamatosan frissíti. 
Az Ügynökség az 536/2014/EU rendelet 
rendelkezéseivel összhangban közzéteszi a 
gyógyszerekkel és a vakcinákkal 
kapcsolatos, a szükséghelyzeti 
munkacsoport által felülvizsgált klinikai 
vizsgálati adatokat, valamint azokat a 
klinikai vizsgálati protokollokat, 
amelyekkel kapcsolatban a 
szükséghelyzeti munkacsoport a 
fejlesztőknek tanácsot adott.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Klinikai vizsgálatokra vonatkozó 
tanácsadás

Klinikai vizsgálatokra vonatkozó 
tanácsadás és iránymutatás

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A szükséghelyzeti munkacsoport 
meghatározza a kezelések, köztük a 
vakcinák klinikai vizsgálatok során 
mérendő, klinikai szempontból leginkább 
releváns teljesítménycéljait annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek a 
vizsgálatok megfeleljenek a hatékony 
népegészségügyi beavatkozások 
kritériumainak. Ezek a célok 
iránymutatást adnak a 
gyógyszerfejlesztőknek, és alátámasztják 
az e cikkben felvázolt tudományos 
tanácsadási folyamatot.

Módosítás 112
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
esetén a szükséghelyzeti munkacsoport a 
gyorsított tudományos tanácsadás iránti 
eljárás részeként felülvizsgálja a 
gyógyszerek fejlesztőinek a klinikai 
vizsgálati kérelemben benyújtott vagy 
benyújtani kívánt klinikai vizsgálati terveit.

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
esetén a szükséghelyzeti munkacsoport a 
gyorsított tudományos tanácsadás iránti 
eljárás részeként felülvizsgálja a 
gyógyszerek fejlesztőinek a klinikai 
vizsgálati kérelemben benyújtott vagy 
benyújtani kívánt klinikai vizsgálati terveit 
a (-1) bekezdésben meghatározott 
célértékek alapján. A tudományos 
tanácsadás során mindig fenn kell tartani 
az egyensúlyt a válsághelyzetben 
szükséges könnyítés és a betegek 
biztonsága között.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a fejlesztő gyorsított 
tudományos tanácsadás iránti eljárásban 
vesz részt, a szükséghelyzeti munkacsoport 
legkésőbb 20 nappal azt követően, hogy a 
fejlesztő benyújtotta az Ügynökségnek az 
összes kért információt és adatot, 
térítésmentesen tanácsot ad. A tanácsot az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága hagyja jóvá.

(2) Amennyiben a fejlesztő gyorsított 
tudományos tanácsadás iránti eljárásban 
vesz részt, a szükséghelyzeti munkacsoport 
térítésmentesen tanácsot ad. Legkésőbb 20 
nappal azt követően, hogy a fejlesztő 
benyújtotta az Ügynökségnek az összes 
kért információt és adatot, a tanácsot az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága hagyja jóvá.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szükséghelyzeti munkacsoport 
eljárásokat dolgoz ki a szükséges 
információk és adatok bekérésére és 

(3) A szükséghelyzeti munkacsoport 
eljárásokat dolgoz ki és tesz naprakésszé a 
szükséges információk és adatok 
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benyújtására, beleértve az azon tagállamra 
vagy tagállamokra vonatkozó 
információkat is, ahol klinikai vizsgálat 
engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be 
vagy terveznek benyújtani.

bekérésére és benyújtására, azon 
tagállamokkal együttműködésben, ahol 
klinikai vizsgálat engedélyezése iránti 
kérelmet nyújtottak be vagy terveznek 
benyújtani az 536/2014/EU rendelet 4. 
cikkével összhangban. Ezeket az 
eljárásokat nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a fejlesztő 
tudományos tanácsadásban részesül, a 
fejlesztő ezt követően a 16. cikk szerinti 
kérést követően benyújtja az 
Ügynökségnek a klinikai vizsgálatokból 
származó adatokat.

(6) Amennyiben a fejlesztő 
tudományos tanácsadásban részesül, a 
fejlesztő ezt követően és folyamatos 
jelleggel, a 16. cikk szerinti kérést 
követően benyújtja az Ügynökségnek a 
klinikai vizsgálatokból származó 
valamennyi adatot. Az érzékeny adatok 
védelmének biztosítása érdekében és a 
klinikai vizsgálatok információs 
rendszerének (CTIS) az 536/2014/EU 
rendelet 80. és 81. cikkével összhangban 
történő beindításáig az általános 
adatvédelmi rendelet 89. cikkében foglalt 
követelményekkel összhangban a 
legkorszerűbb álnevesítést kell 
alkalmazni, beleértve a titkosítást is.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállásának elismerését követően a 
szükséghelyzeti munkacsoport 
felülvizsgálja az azon gyógyszerekről 
rendelkezésre álló tudományos adatokat, 
amelyek felhasználhatók lehetnek a 
népegészségügyi szükséghelyzet 

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállásának elismerését követően a 
szükséghelyzeti munkacsoport 
felülvizsgálja az azon gyógyszerekről 
rendelkezésre álló tudományos adatokat, 
amelyek felhasználhatók lehetnek a 
népegészségügyi szükséghelyzet 
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kezelésére. A népegészségügyi 
szükséghelyzet időszakában rendszeresen 
frissíteni kell e felülvizsgálatot.

kezelésére. A népegészségügyi 
szükséghelyzet időszakában rendszeresen 
frissíteni kell és közzé kell tenni e 
felülvizsgálatot.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felülvizsgálat előkészítése során 
a szükséghelyzeti munkacsoport 
információt és adatokat kérhet a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól és a fejlesztőktől, akikkel 
emellett előzetes eszmecseréket 
kezdeményezhet. A szükséghelyzeti 
munkacsoport a klinikai vizsgálatokon 
kívül generált adatokon alapuló 
megfigyelő vizsgálatokat is felhasználhat 
– amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak 
–, figyelembe véve azok megbízhatóságát.

(2) A felülvizsgálat előkészítése során 
a szükséghelyzeti munkacsoport előzetes 
megbeszéléseket folytat a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaival és a fejlesztőkkel, és ezt 
követően kérheti tőlük az összes vonatkozó 
információt és adatokat. A 
szükséghelyzeti munkacsoport az 
összehasonlító, randomizált és ellenőrzött 
klinikai vizsgálatok eredményeit használja 
fel – amennyiben ilyenek rendelkezésre 
állnak –, de ha nem, szükség esetén 
felhasználhatja a valós környezetből 
származó adatokat, ideértve a 
„mindennapos gyakorlathoz közeli” 
pragmatikus vizsgálatokat, figyelembe 
véve azok megbízhatóságát alátámasztó 
bizonyítékként vagy tisztázó 
bizonyítékként, egyúttal a legkorszerűbb 
álnevesítést alkalmazza, beleértve a 
titkosítást is. A szükséghelyzeti 
munkacsoportnak kapcsolatot kell 
tartania a gyógyszereket engedélyező 
harmadik országok ügynökségeivel 
további információk és adatok szerzése 
céljából.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több tagállam vagy a Bizottság 
kérésére a szükséghelyzeti munkacsoport 
ajánlásokat fogalmaz meg az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága számára a (4) bekezdés szerinti 
véleményezésre irányulóan az alábbiakkal 
kapcsolatban:

Egy vagy több tagállam vagy a Bizottság 
kérésére a szükséghelyzeti munkacsoport 
független, kizárólag a népegészségügyi 
szükségleteken, nem pedig egyéb 
érdekeken alapuló ajánlásokat fogalmaz 
meg az emberi és állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága számára a (4) bekezdés szerinti 
véleményezésre irányulóan az alábbiakkal 
kapcsolatban:

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2001/83/EK irányelv vagy a 
726/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó 
gyógyszerek engedélyezés előtti 
alkalmazása;

a) a 2001/83/EK irányelv vagy a 
726/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó 
gyógyszerek engedélyezés előtti 
alkalmazása és a teljes gyártási és 
forgalmazási lánc, valamint a gondozók 
által a 726/2004/EK rendelet 83. cikkének 
(8) bekezdésével összhangban kiigazított 
orvosi rendelvény;

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (3) bekezdés szerinti ajánlások 
kidolgozása során a szükséghelyzeti 
munkacsoport konzultálhat az érintett 
tagállammal, és felkérheti, hogy bocsásson 
rendelkezésre minden olyan információt és 
adatot, amely alapján a tagállam úgy 
döntött, hogy a gyógyszert rendelkezésre 
bocsátja engedélyezés előtti alkalmazásra. 
Az ilyen kérést követően a tagállam 
rendelkezésre bocsátja az összes kért 

(6) A (3) bekezdés szerinti ajánlások 
kidolgozása során a szükséghelyzeti 
munkacsoport konzultálhat az érintett 
tagállammal, és felkérheti, hogy bocsásson 
rendelkezésre minden olyan információt és 
adatot, amelynek hatására a tagállam úgy 
döntött, hogy a gyógyszert rendelkezésre 
bocsátja engedélyezés előtti alkalmazásra. 
Az ilyen kérést követően a tagállam 
rendelkezésre bocsátja az összes kért 
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információt. információt.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Adott esetben a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
az egészségügyi szakemberek vagy a 
fejlesztők javasolhatnak olyan 
gyógyszereket, amelyek esetlegesen 
felhasználhatók népegészségügyi 
szükséghelyzet kezelésére. A 
szükséghelyzeti munkacsoport figyelembe 
veszi ezeket a javaslatokat, és – tekintettel 
arra, hogy a javaslatot elegendő 
tudományos adat kíséri arra vonatkozóan, 
hogy a gyógyszerek képesek megállítani a 
népegészségügyi szükséghelyzetet –  
megfelelő, tudományos alapú választ ad a 
javaslatra. A választ nyilvánosságra kell 
hozni.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, valamint 
az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érintett 
érdekcsoportokat a szükséghelyzeti 
munkacsoport munkájáról.

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, valamint 
az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érintett 
érdekcsoportokat a szükséghelyzeti 
munkacsoport munkájáról, valamint a 
munkacsoport döntéshozatali eljárása 
során felhasznált adatokról és 
forrásokról.
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Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szükséghelyzeti munkacsoport 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
időszakában kifejtett munkájának 
előkészítése és támogatása érdekében az 
Ügynökség:

(1) A szükséghelyzeti munkacsoport 
népegészségügyi szükséghelyzetek 
időszakában kifejtett munkájának 
előkészítése és támogatása érdekében az 
Ügynökség:

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejleszti és karbantartja az 
információk és adatok – ezen belül a 
klinikai vizsgálatok keretein kívül generált 
elektronikus egészségügyi adatok – 
benyújtására szolgáló elektronikus 
eszközöket;

a) alkalmazza és karbantartja az 
információk és adatok – ezen belül a 
klinikai vizsgálatok keretein kívül generált 
elektronikus egészségügyi adatok – 
benyújtására szolgáló, lehetőség szerint 
európai tervezésű, rendkívül biztonságos 
és ellenállóképes elektronikus eszközöket;

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közigazgatási szervek birtokában 
lévő releváns adatok felhasználásával 
koordinálja az oltóanyagok hatékonyságára 
és biztonságosságára vonatkozó független 
vizsgálatokat. Ezt a koordinációt az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal közösen, 
nevezetesen egy új oltóanyag-
nyomonkövetési platformon keresztül 
végzi;

b) a közigazgatási szervek birtokában 
lévő releváns adatok felhasználásával 
koordinálja az oltóanyagok hatékonyságára 
és biztonságosságára vonatkozó független 
vizsgálatokat, miközben figyelembe veszi a 
big data technológiával foglalkozó közös 
HMA-EMA munkacsoport kiemelt 
ajánlásait. Ezt a koordinációt az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal közösen, nevezetesen egy új 
oltóanyag-nyomonkövetési platformon 
keresztül végzi;
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Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szabályozási feladatai részeként 
digitális infrastruktúrák vagy eszközök 
használatával megkönnyíti a klinikai 
vizsgálatok hatókörén kívül generált, 
rendelkezésre álló elektronikus 
egészségügyi adatokhoz való gyors 
hozzáférést és azok elemzését, valamint az 
ilyen adatoknak a tagállamok, az 
Ügynökség és más uniós szervek közötti 
cseréjét;

c) szabályozási feladatai részeként a 
meglévő digitális szabályozási 
infrastruktúrára és az adatkezeléssel 
kapcsolatos, folyamatban lévő projektekre 
építve olyan informatikai eszközöket 
használ, amelyek interoperábilisak a 
nemzeti illetékes hatóságok harmonizált 
hiánybejelentő rendszereivel, és a 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiákat valósít meg, valamint 
digitális infrastruktúrák vagy eszközök 
használatával megkönnyíti a klinikai 
vizsgálatok hatókörén kívül generált, 
rendelkezésre álló elektronikus 
egészségügyi adatokhoz való gyors 
hozzáférést és azok elemzését, valamint az 
ilyen adatoknak a tagállamok, az 
Ügynökség és más uniós szervek közötti 
cseréjét;

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség biztosítja, hogy a 
betegek személyes adatainak feldolgozása 
szigorúan megfeleljen az európai 
adatvédelmi keretnek.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Ügynökség intézkedéseket 
fogad el annak érdekében, hogy minden 
esetben hiánytalanul rendelkezésére 
álljon a kibertámadások, a kiberkémkedés 
és a dokumentumok kiszivárogtatása 
elleni magas szintű biztonsági rendszer, 
különösen az uniós szintű jelentős 
események és népegészségügyi 
szükséghelyzetek során.
Az Ügynökség a biztonsági információkra 
és a kiberbiztonságra vonatkozó kötelező 
szabályok hatálya alá tartozik a biztonsági 
unióra vonatkozó stratégiával 
összhangban; Ezeket a szabályokat a 
rendszeres behatolási vizsgálatok, a 
decentralizált megoldások és a beépített 
biztonság elvének kombinációjára kell 
építeni; Fel kell gyorsítani egy olyan 
biztonságos kvantumkommunikációs 
infrastruktúra (QCI) kiépítését, amely 
lehetővé tenné az érzékeny információk 
rendkívül biztonságos titkosítási formában 
történő továbbítását.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelettel az Ügynökség 
részeként létrejön az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó ügyvezető 
irányítócsoport (a továbbiakban: 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
irányítócsoport). A csoport személyes 
jelenléttel járó ülés vagy távértekezlet 
formájában ülésezik a népegészségügyi 
szükséghelyzetre való felkészülés céljából 
vagy ilyen helyzetek idején. Titkárságát az 
Ügynökség biztosítja.

(1) E rendelettel az Ügynökség 
részeként létrejön az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó ügyvezető 
irányítócsoport (a továbbiakban: 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
irányítócsoport). Az irányítócsoport 
személyes jelenléttel járó ülés vagy 
távértekezlet formájában ülésezik a 
népegészségügyi szükséghelyzetre való 
felkészülés céljából vagy az ilyen 
helyzetek idején, illetve a hiány által 
érintett valamely tagállam kérésére. 
Titkárságát az Ügynökség biztosítja.
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Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport tagjait 
nyilvánosságra kell hozni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
irányítócsoport és a szakértők nem 
rendelkezhetnek olyan anyagi vagy egyéb 
érdekeltséggel a gyógyszeriparban, amely 
befolyásolhatja pártatlanságukat. 
Kötelezik magukat arra, hogy a közjó 
érdekében és függetlenül járnak el, és 
pénzügyi érdekeltségeikről évente 
nyilatkozatot tesznek. Valamennyi 
közvetett érdekeltséget, amely ehhez az 
ágazathoz fűződhet, feltüntetnek az 
Ügynökség által vezetett nyilvántartásban, 
amely a nyilvánosság számára kérésre 
elérhető. Valamennyi érdekelt fél 
érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra 
kell hozni, és összeférhetetlenség 
felmerülése esetén korlátozásokat kell 
alkalmazni.

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport elnöki tisztét az 
Ügynökség tölti be. Az üléseken való 
részvételre az elnök meghívhat harmadik 
feleket, például az orvostechnikai 
eszközök területén működő érdekcsoportok 
képviselőit.

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport elnöki tisztét az 
Ügynökség tölti be. Az elnök rendszeresen 
meghív harmadik feleket, többek között az 
orvostechnikai eszközök területén működő 
érdekcsoportok képvisel az orvostechnikai 
eszközök fejlesztőit és gyártóit, a 
népegészségügyi érdekképviseleti 
csoportokat, az ágazati szakszervezeteket, 
a fogyasztói és betegképviseleti 
szervezeteket, valamint az egészségügyi 
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szakembereket, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjait és a gyógyszeripar 
más érdekelt feleit, hogy vegyenek részt a 
gyógyszergyártás európai és világszintű 
helyzetével kapcsolatos eszmecserén. Ezen 
eszmecserék alapján az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
népegészségügyi szükséghelyzetben 
stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg a 
tagállamok. számára.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport létrehozza a 
nemzeti egészségügyi hatóságokkal és a 
gyógyszeriparral való megerősített 
együttműködés alapját.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Közvetlenül a népegészségügyi 
szükséghelyzet fennállásának elismerését 
követően és a munkacsoportjával folytatott 
konzultáció után az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
elfogadja azon orvostechnikai eszközök 
jegyzékét, amelyeket a népegészségügyi 
szükséghelyzet során kritikus 
fontosságúnak ítél (a továbbiakban: a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzéke). A 
jegyzéket a népegészségügyi 
szükséghelyzet elismerésének 
megszűnéséig valahányszor szükséges, 
frissíteni kell.

(1) Közvetlenül a népegészségügyi 
szükséghelyzet fennállásának elismerését 
követően és a munkacsoportjával folytatott 
konzultáció után az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
elfogadja azon orvostechnikai eszközök 
jegyzékét, amelyeket a népegészségügyi 
szükséghelyzet során kritikus 
fontosságúnak ítél (a továbbiakban: a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzéke). A 
jegyzéket a népegészségügyi 
szükséghelyzet elismerésének 
megszűnéséig valahányszor szükséges, 
frissíteni kell, és alkalmazása a 
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népegészségügyi szükséghelyzet végét 
követően megszűnik.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség internetes portálján 
közzéteszi a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékét és annak minden 
naprakésszé tett változatát.

(3) Az Ügynökség internetes portálján 
megfelelő időben közzéteszi a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékét és annak 
minden naprakésszé tett változatát. Ezt a 
listát egyértelmű és hozzáférhető módon 
kell közzétenni annak érdekében, hogy a 
tagállamok, a gyógyszerellátási lánc 
szereplői és valamennyi érdekelt könnyen 
hozzá tudjanak férni ezekhez az 
információkhoz, és adott esetben könnyen 
jelenthessék az esetleges változásokat vagy 
közzétételi problémákat.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség a Bizottsággal és a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival 
együttműködve annak biztosításán 
dolgozik az európai orvostechnikai 
eszközök ágazatának képviselőivel 
közösen, hogy az egyik tagállamban 
forgalmazott, a kritikus fontosságú 
orvostechnikai eszközök listáján szereplő 
orvostechnikai eszközök egyenlő 
mértékben álljanak rendelkezésre az 
összes tagállamban.
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Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzéke szerint, 
valamint a 24. és 25. cikkben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
információk és adatok alapján nyomon 
követi az említett jegyzékre felvett 
orvostechnikai eszközök kínálatát és 
keresletét, hogy meghatározhassa az 
említett eszközök bármely esetleges vagy 
tényleges hiányát. E nyomon követés 
részeként az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport adott esetben 
kapcsolatot tart az (EU) 2020/[...] 
rendelet22 4. cikkével létrehozott 
Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, 
valamint az említett rendelet 24. cikke 
alapján létrehozott, népegészségügyi 
szükséghelyzetekkel foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal.

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzéke szerint, 
valamint az e rendelet 24. és 25. cikkében 
foglaltaknak megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információk és adatok alapján 
egy jelentős esemény vagy 
népegészségügyi szükséghelyzet során 
rendszeresen találkozik az illetékes 
nemzeti gyógyszerhatóságon belül kijelölt 
nemzeti kapcsolattartó pontok 
gyógyszerhiánnyal foglalkozó 
munkacsoportjával, a gyógyszergyártási 
és -forgalmazási ágazat képviselőivel, 
valamint az egészségügyi ágazat 
képviselőivel abból a célból, hogy nyomon 
kövesse az említett jegyzékre felvett 
orvostechnikai eszközök kínálatát és 
keresletét – hogy meghatározhassa az 
említett eszközök bármely esetleges vagy 
tényleges hiányát –, és hogy a jelentős 
esemény vagy szükséghelyzet során a 
lehető legjobban kiigazítsa e listát. E 
nyomon követés részeként az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
irányítócsoport adott esetben kapcsolatot 
tart az (EU) 2020/[...] rendelet22 4. cikkével 
létrehozott Egészségügyi Biztonsági 
Bizottsággal, valamint az említett rendelet 
24. cikke alapján létrehozott, 
népegészségügyi szükséghelyzetekkel 
foglalkozó tanácsadó bizottsággal, továbbá 
az orvostechnikai eszközök 
készletfelhalmozásával foglalkozó uniós 
és nemzeti szervezetekkel.

__________________ __________________
22 [illessze be a 4. lábjegyzetben említett 
elfogadott szövegre való hivatkozást].

22 [illessze be a 4. lábjegyzetben említett 
elfogadott szövegre való hivatkozást].
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállása alatt az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak 
és a 23. cikk (1) b) bekezdésében említett 
alhálózatnak az általa végzett nyomon 
követés eredményeiről, és különösen jelzi a 
kritikus fontosságú eszközök jegyzékébe 
felvett orvostechnikai eszközök minden 
esetleges vagy tényleges hiányát.

(1) Népegészségügyi szükséghelyzet 
fennállása alatt az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak, 
a nemzeti népegészségügyi hatóságoknak 
és a 23. cikk (1) b) bekezdésében említett 
alhálózatnak az általa végzett nyomon 
követés eredményeiről, és különösen jelzi a 
kritikus fontosságú eszközök jegyzékébe 
felvett orvostechnikai eszközök minden 
esetleges vagy tényleges hiányát.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság vagy a 23. 
cikk (2) b) bekezdésében említett alhálózat 
kéri, az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoportnak összesített 
adatokat és igény-előrejelzéseket kell 
szolgáltatnia megállapításai 
alátámasztására. E tekintetben az 
irányítócsoport kapcsolatot tart az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal, hogy járványügyi adatokat 
szerezzen az orvostechnikai eszközök 
iránti igények előrejelzésének elősegítése 
érdekében, valamint a 3. cikkben említett, 
gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoporttal, amennyiben a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök valamely 
gyógyszerrel együttesen használatosak.

(2) Amennyiben a Bizottság, egy vagy 
több nemzeti népegészségügyi hatóság 
vagy a 23. cikk (2) b) bekezdésében 
említett alhálózat kéri, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoportnak 
összesített adatokat és igény-
előrejelzéseket kell szolgáltatnia 
megállapításai alátámasztására. E 
tekintetben az irányítócsoport kapcsolatot 
tart az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal, hogy 
járványügyi adatokat szerezzen az 
orvostechnikai eszközök iránti igények 
előrejelzésének elősegítése érdekében, 
valamint a 3. cikkben említett, 
gyógyszerekkel foglalkozó 
irányítócsoporttal, amennyiben a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök valamely 
gyógyszerrel együttesen használatosak, 
továbbá az orvostechnikai eszközök 
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készletfelhalmozásával foglalkozó uniós 
és nemzeti szervezetekkel.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
felkérésére ajánlásokat tehet olyan 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a 
Bizottság, a tagállamok, az orvostechnikai 
eszközök gyártói, bejelentett szervezetek és 
más szervezetek hozhatnak annak 
érdekében, hogy biztosítsák az 
orvostechnikai eszközök népegészségügyi 
szükséghelyzetek által okozott esetleges 
vagy tényleges hiányának kezelésére való 
felkészültséget.

(4) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
felkérésére ajánlásokat tehet olyan 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a 
Bizottság, a tagállamok, az orvostechnikai 
eszközök gyártói, bejelentett szervezetek és 
más szervezetek, köztük az egészségügyi 
szakemberek hozhatnak annak érdekében, 
hogy biztosítsák az orvostechnikai 
eszközök népegészségügyi 
szükséghelyzetek által okozott esetleges 
vagy tényleges hiányának kezelésére való 
felkészültséget.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport a Bizottság 
kérésére adott esetben koordinálhatja az 
illetékes nemzeti hatóságok, az 
orvostechnikai eszközök gyártói, a 
bejelentett szervezetek és más szervezetek 
között azon intézkedéseket, amelyek a 
népegészségügyi szükséghelyzettel 
összefüggésben fellépő esetleges vagy 
tényleges hiányok megelőzését vagy 
mérséklését célozzák.

(5) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport a Bizottság 
kérésére adott esetben koordinálhatja az 
illetékes nemzeti hatóságok, az 
orvostechnikai eszközök gyártói, a 
bejelentett szervezetek és más szervezetek, 
köztük az egészségügyi szakemberek 
között azon intézkedéseket, amelyek a 
népegészségügyi szükséghelyzettel 
összefüggésben fellépő esetleges vagy 
tényleges hiányok megelőzését vagy 
mérséklését célozzák.
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Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó irányítócsoport által a 
Bizottságnak, a tagállamoknak, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak és más szervezeteknek 
ajánlott intézkedéseket közzé kell tenni és 
ki kell terjedniük az esetleges hiányok 
kezelésére szolgáló szabályozási 
megoldásokra.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközei jegyzékének összeállítására 
vonatkozó eljárásokat;

a) az illetékes nemzeti hatóságok 
képviselőivel és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaival, valamint más 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően meghatározza a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközei jegyzékének összeállítására 
vonatkozó eljárásokat és kritériumokat;

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) korszerű elektronikus 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
rendszereket fejleszt ki;

b) korszerű elektronikus 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
rendszereket fejleszt ki az illetékes nemzeti 
hatóságokkal együttműködve;
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Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) létrehozza és fenntartja az 
orvostechnikai eszközök gyártói, a 
meghatalmazott képviselők és a bejelentett 
szervezetek egyedüli kapcsolattartó 
pontjainak jegyzékét;

törölve

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a népegészségügyi szükséghelyzet 
időtartamára a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékére felvett 
orvostechnikai eszközök alapján létrehozza 
és fenntartja az orvostechnikai eszközök 
gyártói és a bejelentett szervezetek 
egyedüli kapcsolattartó pontjainak 
alhálózatát;

a) a népegészségügyi szükséghelyzet 
időtartamára a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékére felvett 
orvostechnikai eszközök alapján létrehozza 
és fenntartja az orvostechnikai eszközök 
gyártói és a bejelentett szervezetek nemzeti 
népegészségügyi hatóságokon belül 
kijelölt, egyedüli kapcsolattartó pontjainak 
alhálózatát, amely az (EU) 2017/745 
rendelet 33. cikkében és az (EU) 2017/746 
rendelet 30. cikkében említett 
adatbázisban szereplő valamennyi 
orvostechnikaieszköz-gyártó esetében 
megadandó egyedüli kapcsolattartó 
pontokból áll;

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az esetleges vagy tényleges hiányra 
vonatkozó részletes adatok, mint például a 
tényleges vagy becsült kezdő és záró 
dátumok, valamint az ismert vagy 

d) az esetleges vagy tényleges hiányra 
vonatkozó részletes adatok, mint például a 
tényleges vagy becsült kezdő és záró 
dátumok, valamint az ismert vagy 
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feltételezett ok; feltételezett ok az ellátási lánc valamennyi 
szintjén;

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) értékesítési és a piaci részesedésre 
vonatkozó adatok;

e) a termelésre vonatkozó adatok;

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hiánymérséklési tervek, többek 
között a termelési és ellátási kapacitásra 
vonatkozóan;

f) hiánymérséklési tervek, többek 
között a fokozott termelési, ellátási 
kapacitásra, a beszerzés diverzifikálására 
és adott esetben a kiszervezésre vonatkozó 
tervek;

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) folyamatban lévő 
megfelelőségértékelések esetén, a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 
az érintett bejelentett szervezetek által 
végzett megfelelőségértékelés státusza, 
valamint azon esetleges kérdések, amelyek 
megoldása szükséges a 
megfelelőségértékelési eljárás 
befejezéséhez.

i) folyamatban lévő 
megfelelőségértékelések esetén, a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 
az érintett bejelentett szervezetek által 
végzett megfelelőségértékelés státusza, 
valamint azon esetleges kérdések, amelyek 
megoldása szükséges a 
megfelelőségértékelési eljárás gyors 
befejezéséhez.
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Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 21. cikkben említett nyomon 
követés elősegítése érdekében és az 
Ügynökség kérését követően a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök gyártói és szükség 
esetén az értintett bejelentett szervezetek 
az Ügynökség által kitűzött határidőig 
benyújtják a kért információkat. A kért 
információkat a 23. cikk (2) bekezdésével 
összhangban kijelölt kapcsolattartó 
pontokon keresztül, a 23. cikk (1) 
bekezdése szerint létrehozott jelentéstételi 
módszerek és rendszer használatával 
nyújtják be. Az információkat szükség 
esetén mindig naprakésszé teszik.

(1) A 21. cikkben említett nyomon 
követés elősegítése érdekében és az 
Ügynökség kérését követően a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök gyártói, valamint 
a lakossági gyógyszerellátásra törvényes 
felhatalmazással rendelkező minden 
forgalmazó, és szükség esetén az érintett 
bejelentett szervezetek az Ügynökség által 
kitűzött határidőig benyújtják a kért 
információkat. A kért információkat a 23. 
cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt 
kapcsolattartó pontokon keresztül, a 23. 
cikk (1) bekezdése szerint létrehozott 
jelentéstételi módszerek és rendszer 
használatával nyújtják be. Az 
információkat szükség esetén mindig 
naprakésszé teszik.

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök gyártói és az 
érintett bejelentett szervezetek azt jelzik, 
hogy a benyújtott információ üzleti 
szempontból bizalmas jellegű információt 
tartalmaz, azonosítaniuk kell a vonatkozó 
részeket, és egyértelműen meg kell 
határozniuk a bizalmasságra vonatkozó 
jelzés okait. Az Ügynökség értékeli az 
egyes kérelmek megalapozottságát, és védi 
az ilyen üzleti szempontból bizalmas 
információkat az indokolatlan 

(3) Amennyiben a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök gyártói és az 
érintett bejelentett szervezetek azt jelzik, 
hogy a benyújtott információ üzleti 
szempontból bizalmas jellegű információt 
tartalmaz, azonosítaniuk kell a vonatkozó 
részeket, és egyértelműen meg kell 
határozniuk a bizalmasságra vonatkozó 
jelzés okait. Az Ügynökség értékeli az 
egyes kérelmek megalapozottságát, és védi 
az ilyen üzleti szempontból bizalmas 
információkat az indokolatlan 
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nyilvánosságra hozatallal szemben. nyilvánosságra hozatallal szemben, kivéve, 
ha az információk közérdekűek.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jelzik, hogy vannak-e üzleti 
szempontból bizalmas információk, és 
egyértelműen meghatározzák az erre 
vonatkozó jelzés feltüntetésének okait;

b) e rendelet 30. cikkével 
összhangban jelzik, hogy vannak-e üzleti 
szempontból bizalmas információk, és 
egyértelműen meghatározzák az erre 
vonatkozó jelzés feltüntetésének okait;

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott jelentéstételi 
kötelezettségük teljesítéséhez szükséges, a 
tagállamok információkat gyűjtenek a 
gyártóktól, importőröktől, forgalmazóktól 
és bejelentett szervezetektől a 
népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközökről.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott jelentéstételi 
kötelezettségük teljesítéséhez szükséges, a 
tagállamok információkat gyűjtenek a 
gyártóktól, importőröktől, forgalmazóktól, 
egészségügyi szakemberektől és bejelentett 
szervezetektől a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközökről.

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérlegelik, hogy szükség van-e 
tagállami szintű ideiglenes mentességekre 
az (EU) 2017/745 rendelet 59. cikkének (1) 
bekezdése vagy az (EU) 2017/746 rendelet 
54. cikkének (1) bekezdése alapján a 

b) mérlegelik, hogy szükség van-e 
tagállami szintű ideiglenes mentességekre 
az (EU) 2017/745 rendelet 59. cikkének (1) 
bekezdése vagy az (EU) 2017/746 rendelet 
54. cikkének (1) bekezdése alapján a 
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népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök esetleges vagy 
tényleges hiányának enyhítése céljából;

népegészségügyi szükséghelyzet kritikus 
fontosságú eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök esetleges vagy 
tényleges hiányának enyhítése céljából, 
ugyanakkor biztosítják a betegek és 
termékek biztonságát egyaránt;

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rá ruházott hatáskörök keretein 
belül megtesz minden szükséges 
intézkedést a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök esetleges vagy 
tényleges hiányának mérséklésére, 
beleértve szükség esetén az (EU) 2017/745 
rendelet 59. cikkének (3) bekezdése vagy 
az (EU) 2017/746 rendelet 54. cikkének (3) 
bekezdése szerinti uniós szintű ideiglenes 
mentességek biztosítását;

a) a rá ruházott hatáskörök keretein 
belül megtesz minden szükséges 
intézkedést a népegészségügyi 
szükséghelyzet kritikus fontosságú 
eszközeinek jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök esetleges vagy 
tényleges hiányának mérséklésére, 
beleértve szükség esetén az (EU) 2017/745 
rendelet 59. cikkének (3) bekezdése vagy 
az (EU) 2017/746 rendelet 54. cikkének (3) 
bekezdése szerinti uniós szintű ideiglenes 
mentességek biztosítását, ugyanakkor 
biztosítja a betegek és termékek 
biztonságát egyaránt;

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a határidőn belül válaszol az 
Európai Parlament képviselőinek kiemelt 
írásbeli kérdéseire;

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérlegeli, hogy szükség van-e a 
tagállamoknak, az orvostechnikai eszközök 
gyártóinak, a bejelentett szervezeteknek és 
más szervezeteknek címzett 
iránymutatásokra;

b) mérlegeli, hogy szükség van-e a 
tagállamoknak, az orvostechnikai eszközök 
gyártóinak, a bejelentett szervezeteknek, az 
egészségügyi szakembereknek és más 
szervezeteknek címzett iránymutatásokra, 
amennyiben ez arányos, indokolt és 
szükséges;

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felveszi a kapcsolatot harmadik 
országokkal és adott esetben az érintett 
nemzetközi szervezetekkel a kritikus 
fontosságú eszközök jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök vagy azok 
alkotórészei esetleges vagy tényleges 
hiányának mérséklése érdekében, 
amennyiben ezeket az eszközöket vagy 
alkotórészeit az Unióba importálják, és 
amennyiben az ilyen esetleges vagy 
tényleges hiány nemzetközi kihatással bír.

e) felveszi a kapcsolatot harmadik 
országokkal és adott esetben az érintett 
nemzetközi szervezetekkel a kritikus 
fontosságú eszközök jegyzékébe felvett 
orvostechnikai eszközök vagy azok 
alkotórészei esetleges vagy tényleges 
hiányának mérséklése érdekében, 
amennyiben ezeket az eszközöket vagy 
alkotórészeit az Unióba importálják, vagy 
onnan exportálják, és amennyiben az ilyen 
esetleges vagy tényleges hiány nemzetközi 
kihatással bír, ideértve a kivitelek 
átláthatóságával és engedélyezésével 
kapcsolatos ideiglenes mechanizmusok 
esetleges bevezetését.

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, valamint 
az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érintett 
érdekcsoportokat az orvostechnikai 

Az Ügynökség, internetes portálján és más 
megfelelő eszközökön keresztül, valamint 
az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve tájékoztatja a 
nyilvánosságot és az érintett 
érdekcsoportokat az orvostechnikai 
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eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
munkájáról.

eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
munkájáról, ideértve az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó irányítócsoport 
ajánlásait, véleményeit és határozatait, 
valamint a csoport üléseinek napirendjeit 
és jegyzőkönyveit.

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) adminisztratív és technikai 
támogatást nyújt a szakértői 
bizottságoknak a tudományos 
szakvélemények, vélemények és 
tanácsadás biztosítása céljából;

a) adminisztratív, tudományos és 
technikai támogatást nyújt a szakértői 
bizottságoknak a tudományos 
szakvélemények, vélemények és 
tanácsadás biztosítása céljából;

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet eltérő rendelkezéseinek 
hiányában, valamint az 1049/2001/EK 
rendelet24 és a bizalmas kezelésre 
vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezések 
és tagállami gyakorlatok sérelme nélkül az 
e rendelet alkalmazásában részt vevő felek 
tiszteletben tartják a feladataik végzése 
során szerzett információk és adatok 
bizalmas jellegét, az alábbiak védelme 
érdekében:

(1) Az 1049/2001/EK rendelet24 és a 
bizalmas kezelésre vonatkozó valamennyi 
hatályos nemzeti rendelkezés és tagállami 
gyakorlat sérelme nélkül az e rendelet 
alkalmazásában részt vevő felek 
tiszteletben tartják a feladataik végzése 
során szerzett információk és adatok 
bizalmas jellegét, az alábbiak védelme 
érdekében:

__________________ __________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.).
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Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 32. cikk szerinti személyes 
adatok;

a) az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 
4. cikkének (1) bekezdése, és az EUDPR 
3. cikkének (1) bekezdése szerinti 
személyes adatok; 

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság, az Ügynökség és a 
tagállamok megoszthatnak bizalmas üzleti 
információkat, valamint – amikor a 
népegészségügy védelme miatt szükséges – 
személyes adatokat azon harmadik 
országok szabályozó hatóságaival, 
amelyekkel a bizalmas kezelésre 
vonatkozóan kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodást kötöttek.

(5) A Bizottság, az Ügynökség és a 
tagállamok megoszthatnak bizalmas üzleti 
információkat, valamint – amikor a 
népegészségügy védelme miatt szükséges – 
személyes adatokat azon harmadik 
országok szabályozó hatóságaival, 
amelyekkel a bizalmas kezelésre 
vonatkozóan jogilag kötelező érvényű és 
végrehajtható kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodást kötöttek. A személyes 
adatok harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek részére történő 
továbbításának meg kell felelnie az 
általános adatvédelmi rendelet, a 
bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv és az 
Alapjogi Charta vonatkozó 
rendelkezéseinek, valamint figyelembe 
kell vennie az Európai Adatvédelmi 
Testület ajánlásait és iránymutatásait.

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 18 hónappal e rendelet 
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hatálybalépését követően elvégzi e 
rendelet végrehajtásának értékelését. 
Mielőtt módosítási javaslatot tenne, 
hatásvizsgálatot kell végeznie.

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet a rendelet IV. fejezetének 
kivételével az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A IV. fejezet [a 
hatálybalépés időpontja + 6 hónap]-tól/-
től alkalmazandó.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az Európai Gyógyszerügynökség megerősített szerepe a 
válsághelyzetekre való felkészülés és a gyógyszerek és az 
orvostechnikai eszközök kezelése terén

Hivatkozások COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
14.12.2020

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ITRE
14.12.2020

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Joëlle Mélin
3.12.2020

Vizsgálat a bizottságban 18.3.2021

Az elfogadás dátuma 26.5.2021

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

68
0
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, 
Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça 
Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, 
Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, 
Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana 
Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, 
Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, 
Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra 
Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, 
Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, 
Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, 
Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille 
Weiss, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Martin Hojsík, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Susana 
Solís Pérez, Tomas Tobé



AD\1231871HU.docx 87/87 PE689.565v02-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

68 +
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen 

Tošenovský

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy 
Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo 
Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

The Left Marc Botenga, Marisa Matias

Verts/ALE Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Manuela Ripa

0 -

3 0
ECR Jessica Stegrud

Renew Christophe Grudler

S&D Łukasz Kohut

A jelek magyarázata:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


