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RÖVID INDOKOLÁS

Fejlett terápiáknak a nagymértékben innovatív, géneken (génterápián), sejteken (sejtterápián) 
és szöveteken (szövettechnológián) alapuló gyógyászati termékeket nevezzük. Ezek a fejlett 
terápiák forradalmasítják az olyan betegségek és sérülések kezelését, mint a rák, a Parkinson-
kór, az égett bőrfelületek és a súlyos porcsérülések, és várhatóan jelentős mértékben 
megváltoztatják majd az orvosi gyakorlatot. 

Jelenleg az összehangolt EU jogszabályok hiánya hátráltatja a fejlődést a fejlett terápiák 
területén. Különösen a szövettechnológiával készült termékek esetén számottevő a közösségi 
szintű szabályozás hiánya, melynek következtében a nemzeti jogszabályok és engedélyezési 
eljárások eltérnek egymástól. Ez az eltérés akadályozza a belső piac működését és negatív 
hatással van az EU innovációs kapacitására és versenyképességére. 

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy az összes fejlett terápiás termékre vonatkozó 
egyetlen átfogó jogi keret megteremtésével áthidalja a meglévő joghézagokat. A rendelet a 
meglévő jogszabályokra (különösen a gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelvre és az 
Európai Gyógyszerügynökségről szóló 726/2004/EK rendeletre) épül, ezért azokkal együtt 
kell értelmezni.

A Bizottság javaslatának főbb elemei:
• Központi forgalmazási engedélyezési eljárás az európai szintű szakértői 

véleménycseréből és az EU piacaihoz való közvetlen hozzáférésből származó 
lehetőségek kiaknázása érdekében;

• Új, multidiszciplináris bizottság (Fejlett Terápiák Bizottsága) felállítása az Európai 
Gyógyszerügynökségen belül a fejlett terápiás termékek értékelésére és a terület 
tudományos eredményeinek nyomon követésére;

• Testre szabott műszaki követelmények, amelyeket az említett termékek 
sajátosságainak megfelelően alakítanak ki;

• Szigorított követelmények megállapítása a kockázatkezelés és nyomon követhetőség 
terén;

• Alacsony költségekkel járó, jó minőségű tudományos tanácsadói tevékenység az 
EMEA részéről;

• Speciális ösztönzők a kis- és középvállalkozások (KKV) számára.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. A szövettechnológia a biotechnológia egyik 
feljövőben lévő ága, amely az orvostudomány, a sejtbiológia, a molekuláris biológia, az 
anyagtudomáy és a műszaki tudományok határmezsgyéjén helyezkedik el. Az emberi 
szövetek pótlására, javítására vagy regenerálására szolgáló termékek létrehozása véget vethet 
a szervhiánynak, évente több ezer ember életét mentve meg Európában. Az előadó ezért 
üdvözli az erőteljes és átfogó szabályozási keret létrehozását, amely harmonizált piaci 
hozzáférést biztosít az ágazat számára, miközben erősíti a versenyképességet és biztosítja az 
egészségvédelem magas színvonalát.

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a definícióknak elég pontosaknak kell lenniük ahhoz, 
hogy biztosítsák a szükséges jogbiztonságot, ugyanakkor elég rugalmasnak ahhoz, hogy 
lépést tudjanak tartani a tudomány és a technológia fejlődésével. A forgalmazási 
engedélyezési eljárás során ugyanezt az egyensúlyt kell megteremteni. Az előadó támogatja 
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egy teljes mértékben központosított engedélyezési eljárás létrehozását a szakértői 
véleménycseréből származó lehetőségek kiaknázása érdekében, de hangsúlyozza az eljárás 
által okozott, KKV-ket érintő szabályozási teher csökkentésének szükségességét.

Mivel bizonyos fejlett terápiás termékek emberi sejtekre épülnek, ezekkel kapcsolatban fontos 
etikai kérdések merülhetnek fel. Pillanatnyilag a sejtek, beleértve az embrionális őssejtek 
felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos döntés nemzeti hatáskörbe tartozik. Jelen 
javaslat is erre az elvre épül, tehát az emberi vagy állati sejtek bármely típusán alapuló 
termékek fejlesztése, használata és értékesítése továbbra is nemzeti hatáskörben marad. A 
fentiek teljes mértékben megfelelnek az emberi szövetekről és sejtekről szóló 2004/23/EK 
irányelv rendelkezéseinek.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket a 2001/83/EK 
irányelv 2.cikkének (1) bekezdése 
értelmében annyiban kell szabályozni, 
amennyiben azokat a tagállamok piacán 
történő forgalomba hozatalra szánják, és 
iparilag készítik vagy ipari eljárást magában 
foglaló módszerrel gyártják. Ennek 
megfelelően ki kell zárni a jelen rendelet
hatálya alól az egyes betegek részére orvosi 
rendelvénynek megfelelően, teljes egészben 
kórházban előállított és felhasznált fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket.

(5) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket a 2001/83/EK 
irányelv 2.cikkének (1) bekezdése 
értelmében annyiban kell szabályozni, 
amennyiben azokat a tagállamok piacán 
történő forgalomba hozatalra szánják, és 
iparilag készítik vagy ipari eljárást magában 
foglaló módszerrel gyártják. Ennek 
megfelelően ki kell zárni a jelen rendelet 
hatálya alól az egyes betegek részére egyedi 
orvosi rendelvény betartása érdekében, 
egyszeri alkalommal, egyedi, nem 
szabványosított és nem szabadalmaztatott 
eljárásnak megfelelően, teljes egészben 
kórházban előállított és felhasznált fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket.

Or. en

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Amennyiben a kórházak vagy más intézmények sorozatosan vagy rutinszerűen bevált eljárást 
alkalmaznak a betegek kezelését szolgáló készítmények előállítására, meg kell felelniük e 
rendelet rendelkezéseinek. Ha azonban a kórházak kutatási célból vagy kivételes, egyszeri 
alkalommal állítanak elő fejlett terápiás készítményeket, nem kell betartaniuk a központosított 
engedélyezési eljárást.

Módosítás: 2
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7b) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok 
során alkalmazandó helyes klinikai 
gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. 
április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 tiltja azokat a 
génterápiával kapcsolatos vizsgálatokat, 
amelyek a résztvevő csíravonala genetikai 
azonosságának módosulását eredményezik. 
A biotechnológiai találmányok jogi 
oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv2

szerint az emberi csíravonal genetikai 
azonosságát módosító eljárások nem 
szabadalmaztathatók. A jogi koherencia 
biztosítása érdekében ennek a rendeletnek 
tiltania kell minden olyan készítmény 
engedélyezését, amely módosítja az 
emberek csíravonalának genetikai 
azonosságát.
_____________ 
1 L 121., 2001.5.1., 34. o.
2 L 213., 1998.7.30., 13. o.

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság 
veszélybe kerül, ha a genetikai azonosság öröklődését megváltoztatják. Azok a készítmények, 
amelyekre vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv alapján nem végezhetők megfelelő klinikai 
vizsgálatok, és a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, e rendelet 
szerint sem engedélyezhetők.
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Módosítás: 3
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7c) Ennek a rendeletnek tiltania kell az 
olyan készítmények bármilyen 
engedélyezését, amelyek ember-állat 
hibridekből vagy kimérákból származnak, 
illetve ember-állat hibridekből vagy 
kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak. E rendelkezés nem zárhatja 
ki az állati testi sejtek vagy szövetek emberi 
szervezetbe történő, terápiás célú 
átültetését, amennyiben azok a csíravonalra 
nincsenek hatással.

Or. en

Indokolás

A személyek fizikai és szellemi integritását és az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, az 
Európai Unió alapjogi chartájának 1. és 3. cikkében hangsúlyozottaknak megfelelően. Az 
ember-állat hibridek vagy kimérák létrehozása veszélyezteti a személyi integritáshoz való 
jogot, és sérti az emberi méltóságot. Ezért az ember-állat hibridekből vagy kimérákból álló 
vagy azokból származó készítmények e rendelet szerint nem engedélyezhetők. A terápiás célú 
xenotranszplantáció azonban nem zárható ki, amennyiben nincs hatással a csíravonalra.

Módosítás: 4
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
értékelése gyakran nagyon sajátos 
szakértelmet igényel, ami túlmegy a 
hagyományos gyógyszerészet területén és 
más ágazatokkal – mint például a 
biotechnológia és az orvostechnikai 
eszközök – szomszédos határterületeket is 
lefed. Emiatt helyénvaló az Ügynökségen 
belül a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottság (CAT) létrehozása, amellyel az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának a végső vélemény kiadása 
előtt konzultációt kell folytatnia a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekhez 
kapcsolódó adatok értékeléséről. A fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottsággal 
konzultációt lehet folytatni továbbá minden 
egyéb olyan gyógyszerkészítmény értékelése 

(9) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
értékelése gyakran nagyon sajátos 
szakértelmet igényel, ami túlmegy a 
hagyományos gyógyszerészet területén és 
más ágazatokkal – mint például a 
biotechnológia és az orvostechnikai 
eszközök – szomszédos határterületeket is 
lefed. Emiatt helyénvaló az Ügynökségen 
belül a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottság (CAT) létrehozása, amely felelős 
az egyes fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények minőségéről, 
biztonságáról és hatásosságáról 
véleménytervezetet készíteni az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága
általi végső jóváhagyásra. A fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottsággal 
konzultációt kell folytatni továbbá minden 
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tekintetében, amely annak illetékességi 
területébe tartozó különleges szakértői 
vizsgálatot igényel.

egyéb olyan gyógyszerkészítmény értékelése 
tekintetében, amely annak illetékességi 
területébe tartozó különleges szakértői 
vizsgálatot igényel.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények felettébb sajátos és egyedi jellege miatt az EMEA-n 
belül új, fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság jön létre, amely ezen a rendkívül innovatív és 
gyorsan fejlődő területen szakismeretekkel vagy tapasztalattal rendelkező szakértőkből áll. 
Így ez az új testület felelős a készítmények minőségéről, biztonságáról és hatásosságáról 
véleménytervezetet készíteni a CHMP általi végső jóváhagyásra. Ezen felül az illetékességi 
területébe tartozó egyéb készítmények értékelésével kapcsolatban konzultálni kell a 
bizottsággal.

Módosítás: 5
(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) A fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságnak tanácsot kell adnia az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának a tekintetben, hogy valamely 
készítmény fejlett terápiás 
gyógyszerkészítménynek minősül-e.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos szakértelménél fogva a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak segítenie kell a CHMP-t az osztályozási feladatának 
elvégzésében, azt illetően, hogy valamely készítmény fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek 
minősül-e vagy sem.

Módosítás: 6
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Elviekben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekben lévő emberi 
sejteket és szöveteket önkéntes és 
térítésmentes adományozásból kell 
begyűjteni. Az önkéntes és térítésmentes 
szövet-és sejtadományozás olyan tényező, 
amely hozzájárulhat a szövetek és sejtek 
magas szintű biztonsági előírásaihoz, és 

törölve
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ennélfogva az emberi egészség védelméhez.

Or. en

Indokolás

Az új (7a) preambulumbekezdés és az új 3a. és 28a. cikk beillesztése miatt ez a 
preambulumbekezdés törölhető.

Módosítás: 7
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények gyártásának az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és 
az emberi felhasználásra szánt vizsgálati 
gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára
vonatkozó alapelvek és iránymutatások 
megállapításáról szóló, 2003. október 8-i 
2003/94/EK bizottsági irányelvben 
meghatározott helyes gyártási gyakorlat 
elveivel összhangban kell történnie. 
Továbbá a készítmények gyártási eljárása 
sajátos jellegének tükrözésére meg kell 
fogalmazni a csak a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó 
iránymutatásokat.

(16) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények gyártásának az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és 
az emberi felhasználásra szánt vizsgálati 
gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára 
vonatkozó alapelvek és iránymutatások 
megállapításáról szóló, 2003. október 8-i 
2003/94/EK bizottsági irányelvben 
meghatározott, és szükség szerint az egyes 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények, 
különösen a módosított szövet alapú 
készítmények egyedi jellegének megfelelően 
kiigazított helyes gyártási gyakorlat elveivel 
összhangban kell történnie. Továbbá a 
készítmények gyártási eljárása sajátos 
jellegének tükrözésére meg kell fogalmazni 
a csak a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A helyes gyártási gyakorlatnak a 2003/94/EK irányelvben megállapított elvei a fejlett terápiás 
készítmények tekintetében nem biztos, hogy teljes mértékben helytállóak. A meglevő GMP-vel 
kapcsolatos iránymutatás helyett helyénvaló lenne új GMP irányelvet elfogadni, amely 
különösen a fejlett terápiás készítményekre összpontosít.

Módosítás: 8
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) A tudományos és technikai előrehaladás 
számításba vétele érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia a szükséges 

(24) A tudományos és technikai előrehaladás 
számításba vétele érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia a szükséges 
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változtatások elfogadására a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények fogalomba hozatali 
engedélye technikai követelményei, az 
alkalmazási előirat, a címkézés és a 
betegtájékoztató vonatkozásában.

változtatások elfogadására a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények fogalomba hozatali 
engedélye technikai követelményei, az 
alkalmazási előirat, a címkézés és a 
betegtájékoztató vonatkozásában. A 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy az 
előirányzott intézkedésekkel kapcsolatos 
információk késedelem nélkül eljussanak 
az érintett felekhez.

Indokolás

A jövőbeli szabályozások előreláthatósága rendkívüli fontossággal bír az ágazat számára 
annak érdekében, hogy a vállalkozások jól megtervezett és költséghatékony befektetéseket 
eszközölhessenek a kutatás-fejlesztés és a gyártás területén. Ezért az előirányzott 
intézkedésekkel kapcsolatos információkat a lehető leggyorsabban nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás: 9
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) Rendelkezéseket kell megállapítani az e 
rendelet végrehajtásáról a tapasztalatok 
megszerzését követő jelentés 
vonatkozásában, különös figyelemmel az 
engedélyezett, fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre.

(25) Rendelkezéseket kell megállapítani az e 
rendelet végrehajtásáról a tapasztalatok 
megszerzését követő jelentés 
vonatkozásában, különös figyelemmel az 
engedélyezett, fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre és a 2004/726/EK 
rendelet 6. fejezetének, 9. cikkének, 14. 
cikke (9) bekezdésének és 70. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezéseire.

Indokolás

A jelen rendelet végrehajtásáról szóló jelentésnek ki kell terjednie a rendelet egész hatályára, 
beleértve a KKV-k részére nyújtott ösztönzőket, a gyorsított engedélyezési eljárást és a 
fellebbezési eljárást is.

Módosítás: 10
1A. CIKK (új)

1a. cikk
Kizárás a rendelet hatályából

Ez a rendelet nem alkalmazandó az egyes 
betegek részére egyedi orvosi rendelvény 
betartása érdekében, teljes egészben 
kórházban, egyszeri alkalommal, egyedi, 
nem szabványosított és nem 
szabadalmaztatott eljárásnak megfelelően 
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előállított és kórházban felhasznált fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekre.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a kórházak vagy más intézmények sorozatosan vagy rutinszerűen bevált eljárást 
alkalmaznak a betegek kezelését szolgáló készítmények előállítására, meg kell felelniük e 
rendelet rendelkezéseinek, biztosítva a készítmények minőségét, biztonságosságát és 
hatásosságát. Ha azonban a kórházak kutatási célból vagy kivételes, egyszeri alkalommal 
állítanak elő fejlett terápiás készítményeket, nem kell betartaniuk a központosított 
engedélyezési eljárást. A 28. cikk (1) bekezdésével fennálló koherencia biztosítása érdekében 
illesztjük be a rendelet tárgyköréből történő kizárás.

Módosítás: 11
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (D) PONT, 1A. FRANCIABEKEZDÉS (új)

- sejtes vagy szövetösszetevő része életképes 
sejteket vagy szöveteket tartalmaz; vagy

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
meghatározására vonatkozó legfontosabb kritériumnak a sejtes vagy szövetösszetevő rész 
életképességének kell lennie. A betegek biztonsága, illetve a készítmény magas színvonalú 
értékelésének biztosítása érdekében az életképes szöveteket vagy sejteket tartalmazó 
kombinált készítményeket mindig fejlett terápiás gyógyszerkészítményként kell besorolni.

Módosítás: 12
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (D) PONT, 2. FRANCIABEKEZDÉS

– sejtes vagy szövetösszetevő részének 
olyan hatást kell gyakorolnia az emberi 
testre, ami nem tulajdonítható az említett 
eszköz(ök) járulékos hatásának.

- a nem életképes sejteket vagy szöveteket 
tartalmazó sejtes vagy szövetösszetevő 
részének olyan hatást kell gyakorolnia az 
emberi testre, ami elsősorban az említett 
eszköz(ök) hatásának tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

A kombinált készítményeket mindig fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek kell tekinteni, ha 
nem életképes sejteket vagy szöveteket tartalmaznak, amelyek olyan hatást gyakorolnak az 
emberi testre, ami elsősorban a szóban forgó készítmény részét képező eszköz(ök) hatásának 
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tulajdonítható.

Módosítás: 13
3A. CIKK (új)

3a. cikk
Az emberi test kereskedelmi jellegű 

felhasználásának tilalma
Amennyiben egy fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény emberi szöveteket 
vagy sejteket tartalmaz, az engedélyezési 
eljárás minden egyes szakaszát az emberi 
test vagy annak részei kereskedelmi jellegű 
felhasználása tilalmának elvével 
összhangban kell végezni. Ennek céljából, 
illetve e rendelet alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy:
- az emberi sejtek és szövetek 
adományozása önkéntes és térítésmentes 
legyen, valamint az adományozó szabad 
akaratából, és a költségtérítés kivételével 
fizetség nélkül történjen; és
- a szövetek és sejtek begyűjtését ne 
haszonszerzés céljából végezzék.

Or. en

Indokolás

A biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés nem veszélyeztetheti az 
alapvető jogok védelmét. E jogokat, ideértve a személyi integritáshoz való jogot, az oviedói 
egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja meg. Ezeket a normákat csak akkor lehet 
fenntartani, ha azokat az engedélyezési eljárás minden szakaszában gondosan betartják. Ezért 
ennek a kötelezettségnek az EMEA-ra kell hárulnia. A tagállamoknak kötelességük biztosítani 
az önkéntes és térítésmentes adományozást, illetve azt, hogy a szövetek vagy sejtek begyűjtése 
ne haszonszerzés céljából történjen.

Módosítás: 14
(3B) CIKK (új)

3b. cikk
Az emberi csíravonalat módosító 

készítmények tilalma
Az emberek csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító készítmények nem 
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engedélyezhetők.

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság 
veszélybe kerül, ha a genetikai azonosság öröklődését megváltoztatják. Azok a készítmények, 
amelyekre vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv alapján nem végezhetők megfelelő klinikai 
vizsgálatok, és a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, e rendelet 
szerint sem engedélyezhetők.

Módosítás: 15
4. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogalmaz meg a csak a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre jellemző helyes 
klinikai gyakorlatról.

(3) A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogalmaz meg a klinikai vizsgálatok 
engedélyezési eljárásairól, valamint a csak a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre és 
különösen a módosított szövet alapú 
készítményekre jellemző helyes klinikai 
gyakorlatról.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy jogszabályok és iránymutatások terén ma még nem léteznek 
jogszabályok, így iránymutatások sem, ezért ezek kidolgozására van szükség, nemcsak a 
helyes klinikai gyakorlatot illetően, hanem a klinikai vizsgálatok engedélyezése tekintetében is.

Módosítás: 16
9. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
által az (1) bekezdés alapján adott véleményt
időben megküldik az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága elnökének 
annak biztosítására, hogy a 726/2004/EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében 
megállapított határidő betartható legyen.

(3) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
által az (1) bekezdés alapján adott 
véleménytervezetet időben megküldik az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága elnökének annak biztosítására, 
hogy a 726/2004/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében vagy 9. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított határidő 
betartható legyen.

Or. en
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Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények felettébb sajátos és egyedi jellege miatt az EMEA-n 
belül új, fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság jön létre, amely ezen a rendkívül innovatív és 
gyorsan fejlődő területen szakismeretekkel vagy tapasztalattal rendelkező szakértőkből áll. 
Így ez az új testület felelős a készítmények minőségéről, biztonságáról és hatásosságáról 
véleménytervezetet készíteni a CHMP általi végső jóváhagyásra. A véleménytervezetet időben 
be kell nyújtani, hogy a 726/2004/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésében megállapított 
határidő is betartható legyen.

Módosítás: 17
9. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Amennyiben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
által a 726/2004/EK rendelet 5. cikkének (2) 
és (3) bekezdése alapján alkotott vélemény
nem áll összhangban a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság tanácsával, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának véleményéhez részletes 
magyarázatot kell csatolnia az eltérés 
tudományos indokairól.

(4) Amennyiben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
által a 726/2004/EK rendelet 5. cikkének (2) 
és (3) bekezdése alapján alkotott 
véleménytervezet nem áll összhangban a 
fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
tanácsával, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságának véleményéhez 
részletes magyarázatot kell csatolnia az 
eltérés tudományos indokairól.

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (3) bekezdésének módosítására vonatkozó indokolást.

Módosítás: 18
10. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények esetében az 
Ügynökségnek kell értékelnie a teljes 
készítményt, beleértve bármely, a 
gyógyszerkészítménybe épített 
orvostechnikai eszközt vagy bármely aktív 
beültethető orvostechnikai eszközt.

(1) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények esetében az 
Ügynökségnek kell véglegesen értékelnie a 
teljes készítményt, beleértve bármely, a 
gyógyszerkészítménybe épített 
orvostechnikai eszközt vagy bármely aktív 
beültethető orvostechnikai eszközt.

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdésnek megfelelően a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmények részét 
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képező orvostechnikai eszközöket vagy aktív beültethető orvostechnikai eszközöket egy 
bejelentett szervezetnek kell értékelnie, kiterjedt szaktudásának kihasználása érdekében. A 
végső értékelést az Ügynökségnek kell elvégeznie, és a bejelentett szervezet értékelését be kell 
építenie a végső véleményébe.

Módosítás: 19
10. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Ha a kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény részét képező 
orvostechnikai eszközt vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközt egy 
bejelentett szervezet a 93/42/EGK vagy a 
90/385/EGK irányelvvel összhangban 
értékelte, az Ügynökségnek az érintett 
gyógyszer értékelésekor számításba kell 
vennie ezen vizsgálat eredményét.

(2) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény forgalomba hozatala 
iránti kérelemben szerepelnie kell a 
kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény részét képező 
orvostechnikai eszköz vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszköz 
értékelésének, amelyet a 93/42/EGK vagy a 
90/385/EGK irányelvvel összhangban a 
kérelmezővel együtt kiválasztott bejelentett 
szervezet készített. Az Ügynökségnek az 
érintett gyógyszer értékelésébe be kell 
építenie ezen vizsgálat eredményét.

Or. en

Indokolás

A bejelentett szervezeteknek az orvostechnikai eszközök vagy aktív beültethető orvostechnikai 
eszközök értékelésével kapcsolatos kiterjedt tapasztalatai és szakismeretei folyamatos 
kihasználásának biztosítása érdekében a bejelentett szervezeteknek értékelniük kell a 
kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmények orvostechnikai eszköz vagy aktív beültethető 
orvostechnikai eszköz összetevőjét. Az (1) bekezdéssel összhangban az Ügynökségnek ezeket 
az értékeléseket be kell építenie a kombinált termékről szóló végső értékelésébe.

Módosítás: 20
14. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A betegtájékoztatónak tükröznie kell a 
betegek célcsoportjaival annak 
biztosítására folytatott konzultáció 
eredményeit, hogy a tájékoztató olvasható, 
egyértelmű és könnyen használható legyen.

(2) Amennyiben a készítményeket a 
betegnél kizárólag orvosok alkalmazzák, a 
2001/83/EK irányelv 11. cikkének 
megfelelő alkalmazási előírást lehet 
betegtájékoztatóként alkalmazni.

Or. en

Indokolás
Mivel a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények túlnyomó része nem kerül a betegek kezébe, 
hanem azokat közvetlenül az orvosok alkalmazzák, a terápiával kapcsolatban, különösen az 
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autológ termékek esetén még azelőtt kell tájékoztatást adni a betegeknek, hogy a kiindulási 
anyagot eltávolítanák. Ezért be kell illeszteni annak lehetőségét, hogy az alkalmazási előírást 
használják betegtájékoztatóként.

Mivel a készítmény nem kerül a betegek kezébe, a betegek célcsoportjaival folytatott 
konzultációk szükségessége törölhető.

Módosítás: 21
15. CIKK, (2) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(2) Különös aggodalomra okot adó 
körülmény fennállása esetén a Bizottság az 
Ügynökség tanácsára elrendelheti, hogy a 
forgalomba hozatal engedélyezése részeként 
állítsanak fel a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok azonosítására, megelőzésére 
vagy csökkentésére tervezett 
kockázatkezelési rendszert, beleértve e 
tevékenységek és beavatkozások 
hatékonyságának értékelését, vagy a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
végezzen el külön, engedélyezés utáni 
tanulmányokat, és annak eredményeit 
nyújtsa be az Ügynökséghez ellenőrzés 
céljából.

(2) Különös aggodalomra okot adó 
körülmény fennállása esetén a Bizottság az 
Ügynökség tanácsára elrendeli, hogy a 
forgalomba hozatal engedélyezése részeként 
állítsanak fel a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok azonosítására, megelőzésére 
vagy csökkentésére tervezett 
kockázatkezelési rendszert, beleértve e 
tevékenységek és beavatkozások 
hatékonyságának értékelését, vagy a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
végezzen el külön, engedélyezés utáni 
tanulmányokat, és annak eredményeit 
nyújtsa be az Ügynökséghez ellenőrzés 
céljából.

Or. en

Indokolás

A kockázatkezelési rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottságot kötelezni 
kell arra, hogy aggodalomra okot adó körülmény fennállása esetén rendelje el a szükséges 
intézkedések megtételét.

Módosítás: 22
15. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Az Ügynökségnek az (1), (2) és (3) 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 
részletes iránymutatásokat kell kidolgoznia.

(4) Az Ügynökségnek az (1), (2) és (3) 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban 
részletes iránymutatásokat kell kidolgoznia. 
Ezeknek a szabályozási együttműködés és a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjával 
folytatott párbeszéd elvén kell alapulniuk.

Or. en



PE 371.930v02-00 16/27 AD\619879HU.doc

HU

Indokolás

A forgalomba hozatal utáni kockázatkezelésre vonatkozó iránymutatások kidolgozásakor a 
szabályozási együttműködés és a forgalomba hozatali engedély jogosultjával folytatott 
párbeszéd elvét kell alkalmazni az e területen rendelkezésre álló korlátozott szakismeretek 
összevonása érdekében.

Módosítás: 23
17. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A 297/95/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket illetően 90%-os
csökkentés vonatkozik az Ügynökségnek 
fizetendő díjra az (1) bekezdésben és a
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének n) pontjában említett 
tanácsadásra.

(2) A 297/95/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket illetően a KKV-k 
esetében 95%-os, más kérelmezők esetében 
80%-os csökkentés vonatkozik az 
Ügynökségnek fizetendő díjra az (1) 
bekezdésben és a 726/2004/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének n) pontjában említett 
tanácsadásra.

Or. en

Indokolás

A rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények fejlesztése terén a KKV-k ösztönzésére és 
támogatására törekszik. Ezért a KKV-k számára a tudományos tanácsadást illetően 
különleges díjcsökkentések bevezetésére van szükség. A KKV-k által fizetendő 5%-os alapdíj 
jelképes összeg, amelynek célja a teljesen ingyenes rendszerrel való esetleges visszaélések 
megelőzése. Ezen felül a KKV-knak nem minősülő kérelmezők támogatása, illetve a teljes 
ágazat versenyképességének biztosítása érdekében minden cég esetében 70%-os csökkentést 
kell alkalmazni, méretüktől függetlenül.

Módosítás: 24
18. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A sejteken vagy szöveteken alapuló 
készítményt fejlesztő kérelmező tudományos 
ajánlást kérhet az Ügynökségtől annak 
meghatározása céljából, hogy az említett 
készítmény tudományos alapon a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmény 
fogalommeghatározásának körébe tartozik-e. 
Az Ügynökség a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően hozza meg ezt az 
ajánlást.

(1) A sejteken vagy szöveteken alapuló 
készítményt fejlesztő kérelmező tudományos 
ajánlást kérhet az Ügynökségtől annak 
meghatározása céljából, hogy az említett 
készítmény tudományos alapon a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmény 
fogalommeghatározásának körébe tartozik-e. 
Az Ügynökség a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottsággal és a Bizottsággal 
folytatott konzultációt követően, a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül
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hozza meg ezt az ajánlást.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás szerint a kérelmező időben egyértelmű tájékoztatást kap a szóban forgó 
termék besorolásáról, ami megkönnyíti az üzleti tevékenységek tervezését és a készítmény 
további fejlesztését.

Módosítás: 25
19A. CIKK (új)

19a. cikk
Ösztönzők a biotechnológiai kis- és 

középvállalkozások számára
(1) Azok a fejlett terápiás készítményeket 
gyártó cégek jogosultak a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás1 szerint nyújtott 
valamennyi ösztönzőre, amelyek legfeljebb 
500 személyt foglalkoztatnak és forgalmuk 
nem haladja meg a 100 millió EUR-t, vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 70 
millió EUR-t.
(2) Ugyanez vonatkozik azokra a 
vállalkozásokra, amelyekben más 
vállalkozások legfeljebb 50%-os 
érdekeltséggel rendelkeznek, és amelyek 
éves forgalmuknak több mint 15%-át 
fordítják kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre.
_________________ 
1 L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Indokolás

Sok fiatal biotechnológiai vállalkozás számára nehéz a KKV-kra vonatkozó kritériumok 
teljesítése. Ennek egyik oka, hogy egy szabadalom vagy platform technológia megvásárlása 
vagy értékesítése nagy egyszeri forgalmat eredményezhet, ami meghaladja a jelenlegi 
korlátozásokat. Egy másik ok, hogy sok vállalkozás nem teljesíti a függetlenségre vonatkozó 
jelenlegi kritériumokat (25% alatti érdekeltség), mivel más cégekkel szövetségeket alakítottak 
ki. Ezek a problémák valószínűleg a biotechnológiai vállalkozások tekintetében bírnak a 
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legnagyobb jelentőséggel. Mindazonáltal e cégek számára kedvezőbb pénzügyi feltételeket 
kell teremteni.

Módosítás: 26
19B. CIKK (új)

19b. cikk
A forgalomba hozatali engedély díjának 

csökkentése
(1) A forgalomba hozatali engedély díját 
50%-ra kell csökkenteni, ha a kérelmező 
igazolni tudja, hogy a fejlett terápiás 
készítmény a Közösségben különösen a 
közérdeket szolgálja vagy ha a 
befektetésnek az ilyen készítmény 
forgalmazásából eredő megtérülése 
várhatóan alacsony.
(2) Az első bekezdés alkalmazandó a 
gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali 
engedély kiadását követő egy évben az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
tevékenységeinek díjaira is.
(3) Az olyan kis- és középvállalkozások 
esetében, amelyek legfeljebb 500 személyt 
foglalkoztatnak és forgalmuk nem haladja 
meg a 100 millió EUR-t vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 70 
millió EUR-t, az első bekezdés az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
tevékenységeinek díjaira időkorlát nélkül 
alkalmazandó.
(4) Az olyan vállalkozások esetében, 
amelyekben más vállalkozások legfeljebb 
50%-os érdekeltséggel rendelkeznek, és 
amelyek éves forgalmuknak több mint15%-
át fordítják kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre, az első bekezdés az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
tevékenységeinek díjaira időkorlát nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatali engedély díjának csökkentésére van szükség a közérdeket szolgáló 
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fejlett terápiás gyógyszerkészítmények, például a ritka betegségek gyógyszerei esetében, 
illetve akkor, ha a kérelmező KKV. E készítmények és vállalkozások számára a központosított 
eljárás nagy adminisztratív terhet jelent, amelyet a minimálisra csökkentett díjakkal 
könnyíteni kell. A megállapított díjcsökkentésekre az autológ, illetve célzott felhasználású 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények esetében is szükség van, mivel ezeket a készítményeket 
csak korlátozott mértékben lehet forgalomba hozni.

Módosítás: 27
21. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (C) PONT

(c) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján jelölt négy tag, közülük kettő az 
orvosok, kettő pedig a betegképviseleti 
szervezetek képviseletére.

(c) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően jelölt két
tag és két póttag, az orvosok képviseletére;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fejlett terápiákkal esetleg kapcsolatban álló összes egyéb 
gyógyászati területet lefedjék, a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot általánosabb 
gyógyászati szaktudásnak – pl. orvosok – kell jellemeznie. Ezen felül a póttagok kijelölése az 
érintett csoportok állandó képviseletének biztosítását célozza. E tagok és póttagok kijelölését 
az Európai Parlamenttel konzultálva kell elvégezni.

Módosítás: 28
21. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (CA) PONT (új)

(ca) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően jelölt két 
tag és két póttag a betegképviseleti 
szervezetek képviseletére.

Or. en

Indokolás

A póttagok kijelölése az érintett csoportok állandó képviseletének biztosítását célozza. E tagok 
és póttagok kijelölését az Európai Parlamenttel konzultálva kell elvégezni.

Módosítás: 29
21. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság (2) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
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minden tagját a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények vonatkozásában 
meglévő tudományos képesítése vagy 
gyakorlata miatt választják. Az (1) bekezdés 
b) pontja alkalmazásában a tagállamok az 
Ügynökség ügyvezető igazgatójának 
koordinációja mellett együttműködnek 
annak biztosítása érdekében, hogy a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság végső 
összetétele megfelelően és arányosan lefedje 
a fejlett terápiák szempontjából 
jelentőséggel bíró valamennyi tudományos 
területet, beleértve az orvostechnikai 
eszközöket, szöveti sebészetet, génterápiát, 
sejtterápiát, biotechnológiát, 
farmakovigilanciát, kockázatkezelést és 
etikát.

minden tagját és póttagját a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények vonatkozásában 
meglévő tudományos képesítése vagy 
gyakorlata miatt választják. Az (1) bekezdés 
b) pontja alkalmazásában a tagállamok az 
Ügynökség ügyvezető igazgatójának 
koordinációja mellett együttműködnek 
annak biztosítása érdekében, hogy a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság végső 
összetétele megfelelően és arányosan lefedje 
a fejlett terápiák szempontjából 
jelentőséggel bíró valamennyi tudományos 
területet, beleértve az orvostechnikai 
eszközöket, szöveti sebészetet, génterápiát, 
sejtterápiát, biotechnológiát, 
farmakovigilanciát, kockázatkezelést és 
etikát.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően kijelölt póttagjainak 
a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények területével kapcsolatos tudományos képesítésük vagy 
gyakorlatuk tekintetében ugyanazoknak a szempontoknak kell megfelelniük, mint a tagoknak.

Módosítás: 30
23. CIKK, (A) PONT

(a) tanácsadás az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága számára a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények
fejlesztése során előállított minden adatról,
az annak minőségéről, biztonságáról és 
hatásosságáról történő 
véleményalkotáshoz;

(a) az ellenőrzésre benyújtott fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról és hatásosságáról szóló 
véleménytervezet elkészítése; ezt a 
véleménytervezetet jóváhagyásra meg kell 
küldeni az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága számára. A fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság tanácsot ad 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának a készítmény fejlesztése 
során előállított minden adatról;

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak a tagállamok lehető legjobb szakértőiből kell 
állnia. Ezért az ő szaktudásuknak kell a CHMP által bármilyen készítményről adott vélemény 
alapját képeznie.
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Módosítás: 31
23. CIKK AA) PONT (ÚJ)

aa) tanácsadás az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottság 
részére a 4. cikk (2) bekezdése, valamint a 
8., 19. és 24. cikk rendelkezéseiben 
megállapított módosításokkal kapcsolatban;

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyászati termékek értékelése gyakran nagyon különleges szaktudást 
igényel, ezért jött létre a Fejlett Terápiák Bizottsága. Logikus, hogy a szakértő bizottságnak 
tanácsadói szerepet kell biztosítani a mellékletek és más műszaki követelmények módosítását 
célzó komitológiai eljárás során.

Módosítás: 32
23. CIKK, (EA) PONT (új)

(ea) tanácsadás a 17. cikkben említett 
tudományos tanácsadási eljárásokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak a tagállamok lehető legjobb szakértőiből kell
állnia. Ezért a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatban adott valamennyi 
tanács esetén az ő szaktudásukra kell támaszkodni.

Módosítás: 33
23. CIKK, (EB) PONT (új)

(eb) tanácsadás a készítmények 18. cikkben 
említett besorolásáról.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak a tagállamok lehető legjobb szakértőiből kell 
állnia. Ezért a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények besorolásával kapcsolatban adott 
valamennyi tanács esetén az ő szaktudásukra kell támaszkodni.
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Módosítás: 34
24. CIKK

A 26. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
módosítja az e rendelet I., II., III. és IV. 
mellékletét a tudományos és technikai 
fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében.

A 26. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
módosítja az e rendelet II., III. és IV. 
mellékletét a tudományos és technikai 
fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet alapvető és lényeges fogalommeghatározást tartalmaz. Ezért azon a 
komitológia révén semmilyen módosítást ne lehessen végezni. Amennyiben a tudományos 
fejlődés eredményeként bármilyen változtatásra van szükség, azt együttdöntés keretében kell 
elfogadni, az Európai Parlament teljes körű részvételével.

Módosítás: 35
25. CIKK

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított öt éven belül általános jelentést 
tesz közzé annak alkalmazásáról, amelynek 
összefoglaló tájékoztatást kell tartalmaznia 
az e rendeletnek megfelelően engedélyezett 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
különféle típusairól.

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított öt éven belül általános jelentést 
tesz közzé annak alkalmazásáról, amelynek 
összefoglaló tájékoztatást kell tartalmaznia 
az e rendeletnek megfelelően engedélyezett 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
különféle típusairól, valamint a jelen 
rendelet 6. fejezetében, illetve a 
2004/726/EK rendelet 9. cikkében, 14. cikke 
(9) bekezdésében és 70. cikke (2) 
bekezdésében előírt intézkedések 
alkalmazásáról és azok hatásáról. A 
jelentés alapján a Bizottság módosításokat 
javasolhat a jelen rendelethez és a 
2004/726/EK rendelethez.

Indokolás

A jelen rendelet végrehajtásáról szóló jelentésnek ki kell terjednie a rendelet egész hatályára, 
beleértve a KKV-k részére nyújtott ösztönzőket, a gyorsított engedélyezési eljárást és a 
fellebbezési eljárást is. A jelentés alapján a Bizottság újraértékeli a jelenlegi rendelkezéseket 
és módosításokat javasol azok javítására, többek között az EMEA által jelenleg alkalmazott 
különböző rendelkezések és eljárások összehangolása érdekében.
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Módosítás: 36
26. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A Bizottság biztosítja, hogy az 
előirányzott intézkedésekkel kapcsolatos 
lényeges információk minden érdekelt fél 
számára kellő időben hozzáférhetőek 
legyenek.

Or. en

Indokolás

Erre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy az iparág és más érdekeltek a kezdetektől 
részt vegyenek a másodlagos jogszabályok, valamint az útmutató dokumentumok 
kidolgozásában. Ez a szemlélet már szerepel a közösségi jogszabályokban (lásd a 
mérőműszerekről szóló, 2004. március 21-i 2004/22/EK irányelv 15. cikkének (5) bekezdését).

Módosítás: 37
27. CIKK, (2) PONT

Melléklet, 1a. pont (726/2004/EK rendelet)

„1a. A […/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)] 
meghatározott, fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények

„1a. A […/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)] 
meghatározott, fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények, kivéve az autológ 
vagy célzott felhasználásra szánt fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket, 
amelyeket kizárólag egy tagállamban 
gyártanak és forgalmaznak, és amelyre 
vonatkozóan az említett tagállam a nemzeti 
forgalomba hozatali engedélyezési eljárást 
alternatívaként határozta meg, a nemzeti 
szintű forgalomba hozatali engedély 
kiadását követő öt éves időtartamig. Ezt 
követően a központosított eljárás keretében 
benyújtott megújítási kérelemre van 
szükség annak érdekében, hogy a megújítás 
után a nemzeti forgalomba hozatali 
engedély központosított eljárás keretében 
kiadott forgalomba hozatali engedéllyé 
váljon.

Or. en
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Indokolás
Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a piacra jutás szakaszát a termékét csak egy 
tagállamban forgalmazni kívánó számos KKV- számára, lehetővé kell tenni a nemzeti szintű 
forgalomba hozatali engedély kiadását a nemzeti szinten forgalmazott készítmények számára.
Ezt a nemzeti forgalomba hozatali engedélyt öt éves időszakra kell korlátozni.
Az első öt éves időszakot követő megújítást a központosított forgalomba hozatali engedélyezés 
révén lehet elvégezni.

Módosítás: 38
28. CIKK, (1) PONT

3. cikk, (7) bekezdés (2001/83/EK irányelv)

„(7) A […/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)] 
meghatározott minden fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény, amelyet a betegek 
részére orvosi rendelvénynek megfelelően
teljes egészében egy adott kórházban 
állítottak elő és ott használtak fel.

„(7) A […/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)] 
meghatározott minden fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény, amelyet a betegek 
részére egy egyedi orvosi rendelvény
betartása érdekében, egyszeri alkalommal, 
egyedi, nem szabványosított és nem 
szabadalmaztatott folyamatnak megfelelően
teljes egészében egy adott kórházban 
állítottak elő és ott használtak fel.

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre.

Or. en

Indokolás

A 2001/83/EK irányelvben szereplő kivételek lehetővé teszik a gyógyszertárak számára, hogy 
orvosi rendelvények alapján a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok betartása nélkül 
készítsenek gyógyszerkészítményeket. Ez a kivétel lehetőséget biztosítana a kórházak házon 
belüli gyógyszertárai számára is, hogy szabványosított módszerekkel és rutinszerűen 
állítsanak elő módosított szövet alapú készítményeket. Ezért ez a módosítás elengedhetetlen 
annak biztosításához, hogy kizárólag az egyszeri alkalommal előállított készítményeket zárják 
ki a rendelet hatálya alól.

Módosítás: 39
28. CIKK, (2) PONT

4. cikk, (5) bekezdés (2001/83/EK irányelv)

„(5) Ez az irányelv és a benne említett 
rendeletek nem érintik azon nemzeti 
jogszabályok alkalmazását, amelyek 
megtiltják vagy korlátozzák valamely 
meghatározott fajtájú emberi vagy állati sejt 

„(5) Ez az irányelv és a benne említett 
rendeletek nem érintik azon nemzeti 
jogszabályok alkalmazását, amelyek etikai 
alapon megtiltják vagy korlátozzák 
valamely meghatározott fajtájú emberi vagy 
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felhasználását, vagy az ilyen sejteket 
tartalmazó vagy ezeken alapuló 
gyógyszerkészítmények eladását, szállítását 
vagy felhasználását. A tagállamok közlik a 
Bizottsággal az érintett nemzeti 
jogszabályokat.”

állati sejt felhasználását, vagy az ilyen 
sejteket tartalmazó vagy ezeken alapuló 
gyógyszerkészítmények eladását, szállítását 
vagy felhasználását. A tagállamok közlik a 
Bizottsággal az érintett nemzeti 
jogszabályokat. A Bizottság az 
eredményeket szabadon hozzáférhető 
nyilvántartásban közzéteszi.”

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos készítményeket etikai alapon 
betiltsanak vagy engedélyezzenek, tükrözve a tagállam által képviselt nézeteket. A 
tagállamoknak átlátható módon tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, mely készítmények 
forgalomba hozatalát engedélyezik, hogy a gyártók számára hivatalos jegyzék álljon 
rendelkezésre.

Módosítás: 40
29. CIKK

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak 
megfelelően a Közösség piacán jogszerűen 
jelenlévő fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeknek legkésőbb a 
rendelet hatálybalépését követő 2 évvel meg 
kell felelniük a rendeletnek.

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak 
megfelelően a Közösség piacán jogszerűen 
jelenlévő, módosított szövet alapú 
készítménynek nem minősülő fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozóan
legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 
öt évvel forgalomba hozatal iránti kérelmet 
kell benyújtani.
(2) A 8. cikkben említett technikai 
követelmények hatálybalépésekor a nemzeti 
vagy közösségi jogszabályoknak 
megfelelően a Közösség piacán jogszerűen 
jelenlévő, módosított szövet alapú 
készítményekre vonatkozóan legkésőbb a 8. 
cikkben említett technikai követelmények 
hatálybalépését követő öt évvel forgalomba 
hozatal iránti kérelmet kell benyújtani.

(2) A 297/95/EK rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve nem kell díjat fizetni az 
Ügynökségnek a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények engedélyezésére 
benyújtott, az (1) bekezdésben említett 
kérelmek vonatkozásában.

(3) A 297/95/EK rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve nem kell díjat fizetni az 
Ügynökségnek a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények engedélyezésére 
benyújtott, az (1) bekezdésben említett 
kérelmek vonatkozásában.
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Or. en

Indokolás
Az előirányzott két éves átmeneti időszak túl rövid, mivel sok esetben a klinikai vizsgálatok 
időtartama önmagában meghaladja a javasolt időszakot.
Ezen felül a kérelmező csak a kérelem benyújtásának időpontjáért lehet felelős, az 
Ügynökségnek/nemzeti illetékes hatóságoknak vagy az értékelési szakaszban jelentkező 
problémáknak felróható késedelmekért nem. Ellenkező esetben a betegek számára nem 
lennének elérhetők ezek a fontos új gyógyszerkészítmények.

Módosítás: 41
30. CIKK

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 20. napon 
lép hatályba.

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 20. napon 
lép hatályba.

Azt [3 hónappal a hatálybalépését követően] 
kell alkalmazni.

(2) Azt * kell alkalmazni, a módosított 
szövet alapú készítmények esetét kivéve.
(3) A módosított szövet alapú 
készítményeket illetően ezt a rendeletet attól 
a naptól kell alkalmazni, amikor a 4., 5. és 
8. cikkben említett összes követelmény 
hatályba lépett.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

(4) Ez a rendelet teljes egészében kötelező 
és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.
___________

* 3 hónappal az irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a rendeletek és az irányelvek alkalmazásához szükséges különböző 
időkereteket. A javaslat elismeri, hogy a gyógyszerészeti rendszer a jelenlegi formájában nem 
alkalmazható a módosított szövet alapú készítményekre. Ezért fontos, hogy a rendelet csak 
akkor váljon alkalmazandóvá, ha az általa módosított összes irányelv is alkalmazandó.
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