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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a génterápián, sejtterápián és szöveti sebészeten alapuló termékek 
európai piacon történő forgalomba hozatalát kívánja szabályozni. E termékek egyre nagyobb 
jelentőségűek a modern orvostudomány számára, és potenciálisan sok betegen segíthetnek, de 
súlyos egészségügyi kockázatok is felmerülhetnek helytelen szabályozás esetén. Különösen a 
szöveti sebészet terén nincsen harmonizált európai megközelítés.

A Bizottság javaslatát általában minden érdekelt fél üdvözli, de a Parlament bizottságaiban 
folytatott nyilvános viták és eszmecserék rámutattak, hogy van néhány pont, amely sürgősen 
egyértelműsítésre szorul a javaslat jogi ellentmondásoktól mentessé tétele, a vitatott 
értelmezések kizárása, a javaslatnak a jelenlegi jogszabályokkal való összhangba hozása és a 
Parlament jogainak védelme érdekében. A Jogi Bizottság ezért számos módosítást javasol.

1. A Parlament jogai a komitológiai eljárásban

A Bizottság javaslata a komitológiai eljárás keretébe kívánja utalni szinte az összes kérdést.
Egy ilyen nagy mértékben politikai kérdés esetében fontos a Parlament jogainak védelme. A 
Parlamentnek kell, hogy joga legyen az ilyen döntések megvizsgálására és blokkolására.
Elfogadhatatlan, hogy a javaslat 8. cikke a komitológiai eljárásra hivatkozik, jóllehet a 
Bizottság még nem is küldte meg a Parlamentnek a megfelelő technikai követelmények 
tervezetét. Az európai intézmények a közelmúltban kötötték meg a komitológiai eljárásról 
szóló új megállapodást, amely egy újabb előrelépést jelent a hatásköreik kiegyensúlyozása 
terén. Eközben egy javasolt módosítás a Parlament szerepét erősítő eljárást vezet be.

2. Jogbiztonság a szubszidiaritás kérdésében

Széles körben elfogadott, hogy az Európai Uniónak nem szabad harmonizálnia az emberi 
embriók és az emberi embriókból származó őssejtek felhasználására vonatkozó 
jogszabályokat. A Bizottság a 28. cikk (2) bekezdésében javasolja a tagállamok jogalkotói 
jogának megőrzését. Ez a rendelkezés azonban nem megfelelő és kifogás emelhető ellene a 
Bíróságon, mivel súlyos problémákat okoz a javaslat jogalapja tekintetében. Nem lehet 
kizárni, hogy a javasolt rendelet teljes harmonizációt jelent. Ezért a javasolt 28. cikk (2) 
bekezdése nem lenne helyénvaló, és nem zárnák ki a közösségi jog megsértését.  

A bizottság ezért azt javasolja, hogy az embrionális őssejteket az 1. cikkben vonják ki a 
rendelet hatálya alól. Ez egyértelművé tenné, hogy ezeken a kényes területeken nem lesz 
harmonizáció. Ezenkívül a javaslat 28. cikke (2) bekezdésének megfogalmazását meg kellene 
változtatni annak kiemelése érdekében, hogy a tagállamok az EK-Szerződés 30. cikke alapján 
eljárva tovább tiltsák vagy korlátozzák az emberi és állati sejtek felhasználását, eladását és 
forgalomba hozatalát, valamint az olyan gyógyászati termékek felhasználását, amelyek 
tartalmaznak ilyen sejteket, vagy amelyek ilyen sejtekből állnak, vagy ilyen sejtekből 
készülnek.

3. Annak érdekében, hogy a javaslatot összhangba hozzuk a hatályos európai uniós 
jogszabályokkal, azon technológiákat, amelyek más európai jogszabályokban tiltva 
vannak, ebben a bizottsági javaslatban sem szabad engedélyezni.
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Függetlenül a tagállamok hatáskörétől az emberi jogok és az alkotmányjog tekintetében nem 
szabad semmilyen kompromisszumot kötni, még akkor sem, ha bizonyos területeken a 
fejlődés gyors. Az emberi test üzleti célú felhasználása tilalmának elvét tiszteletben kell 
tartani. A személyi sérthetetlenséget az oviedói egyezmény és az alapjogi charta is védi. Az 
emberi-állati hibridek és a kimérák (két vagy több genetikailag különböző sejttípusból álló, 
összeoltás, mutáció stb. révén keletkező szövet vagy szervezet) előállítása megsérti a személyi 
sérthetetlenség elvét és az emberi méltóság sérthetetlenségének elvét. Az emberi csíravonalba 
való beavatkozást kifejezetten az emberi méltóságot veszélyeztető beavatkozásként nevezi 
meg az oviedói egyezmény. Az emberi csíravonalba beavatkozó termékeket a 2001/20/EK 
irányelvben kizárták a klinikai vizsgálatok köréből és a 98/44/EK irányelv szerint nem 
szabadalmaztathatók, ahogy az emberi-állati hibridek sem, mivel közrendellenesek.

4. Az emberi szövetek és sejtek önkéntes és térítésmentes adományozásának biztosítása 
érdekében módosítani kell a 2004/23/EK irányelvet.

Szoros kapcsolatban a fejlett terápiákkal, amelyek terén gyors a fejlődés, és amelyek 
termékeihez egyre nagyobb szükség van emberi szövetekre és sejtekre, az emberi test üzleti 
célú felhasználása tilalmának elve megköveteli a tagállamoktól, hogy biztosítsák az emberi 
sejtek és szövetek önkéntes és térítésmentes adományozását és beszerzését. A 2004/23/EK 
irányelvet ezért módosítani kell a javasolt rendelet alkalmazásában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
CÍM

Az Európai Parlament és a Tanács a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről, 
valamint a 2001/83/EK irányelv és a 
726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 
rendeletre irányuló javaslatról

Az Európai Parlament és a Tanács a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről, 
valamint a 2001/83/EK irányelv, a 
726/2004/EK rendelet és a 2004/23/EK 
irányelv módosításáról szóló rendeletre 
irányuló javaslatról

Indokolás

A javaslat címét meg kell változtatni, mivel a 2004/23/EK irányelvet is módosították (lásd a 
45. módosítást).
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Módosítás: 2
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
közösségi szintű szabályozása nem sértheti a 
tagállamok által emberi sejtek meghatározott 
típusainak, mint például az embrionális 
őssejtek vagy állati sejtek felhasználásának 
megengedésére vonatkozóan hozott 
határozatokat. Ugyancsak nem befolyásolja 
az e sejteket tartalmazó, ezekből álló vagy 
ezekből előállított gyógyszerek értékesítését, 
szállítását és felhasználását megtiltó vagy 
korlátozó nemzeti jogszabályok 
alkalmazását.

(6) A bizonyos sejttípusok, például az 
embrionális őssejtek felhasználására 
vonatkozó hatályos tagállami jogszabályok 
jelentősen eltérnek egymástól. A fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények közösségi 
szintű szabályozása nem sértheti a 
tagállamok által emberi sejtek meghatározott 
típusainak, mint például az embrionális 
őssejtek vagy állati sejtek felhasználásának 
megengedésére vonatkozóan hozott 
határozatokat. Ugyancsak nem befolyásolja 
az e sejteket tartalmazó, ezekből álló vagy 
ezekből előállított gyógyszerek értékesítését, 
szállítását és felhasználását megtiltó vagy 
korlátozó nemzeti jogszabályok 
alkalmazását. Ezenkívül lehetetlen azt 
értékelni, hogy az ezen sejtekkel folytatott 
kutatás mikor éri el azt a szakaszt – ha eléri 
egyáltalán –, amikor az ezekből a sejtekből 
készített kereskedelmi termékeket 
forgalomba lehetne hozni. Az alapelvek 
tiszteletben tartása és a belső piac megfelelő 
működése, valamint a jogbiztonság 
biztosítása érdekében ez a rendelet csak az 
olyan sejtekből készített termékekre 
alkalmazandó, amelyek piaci értékesítése a 
közeljövőben megvalósítható, és amelyek 
nem okoznak jelentős etikai vitákat.

Indokolás

E rendelet jogalapja (az EK-Szerződés 95. cikke) az egységes piac harmonizációját szolgáló 
intézkedés. Nem olyan helyzetek kezelésére hozták létre, amelyekben jelentős nemzeti 
jogalkotási különbségeket kívánnak megtartani ( v.ö. EBHT C-376/98). E rendelet hatálya 
alól ezért ki kell vonni az olyan anyagokat felhasználó termékeket, amelyek vitatottak, és 
amelyek vonatkozásában egymástól eltérő tagállami jogszabályi rendelkezéseket kívánnak 
fenntartani. Mindenesetre nem valószínű, hogy az ilyen anyagokat felhasználó termékek 
belátható időn belül forgalomba hozható állapotba kerülnek.

Módosítás: 3
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) Ez a rendelet teljes mértékben 
tiszteletben tartja az emberi test és részei 
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pénzügyi haszonszerzési célú 
felhasználásának tilalmát, amely az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
elidegeníthetetlen minimális biztosítékként 
került meghatározásra, és amely az 
Európai Parlamentnek az emberi 
csírasejtek kereskedelméről szóló 2005. 
március 10-i állásfoglalásában1 és a 
biotechnológiai találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 2005. október 26-i 
állásfoglalásában2 további hangsúlyt 
kapott. Ennek érdekében biztosítani kell, 
hogy a szövetek és sejtek adományozása 
önkéntes és térítésmentes legyen, és hogy a 
beszerzésüket nonprofit alapon végezzék. A 
szövetek és sejtek önkéntes és térítésmentes 
adományozása hozzájárul a szövetek és 
sejtek magas szintű biztonsági előírásaihoz 
is, és ezáltal az emberi egészség 
védelméhez.
______________________
1 HL C 320. E, 2005.12.15., 251. o.
2 Az ezen a napon elfogadott szövegek, 
P6_TA(2005)0407.

Indokolás

A biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés nem veszélyeztetheti az 
alapvető jogok védelmét. Ezek a jogok, amelyek közül a legfontosabb a személyi 
sérthetetlenség, az oviedói egyezményben és az alapjogi chartában is meghatározásra 
kerültek. Ezeket az előírásokat különösen a szövet- és sejtalapú fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények, mint rendkívül innovatív új termékek tekintetében kell betartani.
Ebben az összefüggésben az önkéntes és térítésmentes adományozás és a nonprofit alapú 
beszerzés képezi azokat a lényeges elveket, amelyeket kötelezően be kellene tartani a 
Közösségben.

Módosítás: 4
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7b) A 2001/20/EK1 irányelv tiltja az olyan 
génterápiás kísérleteket, amelyek egy 
személy csíravonala genetikai 
azonosságának módosulásait idézik elő. A
98/44/EK irányelv2 úgy rendelkezik, hogy 
az ember csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító eljárásokat ki kell 
zárni a szabadalmazhatóság köréből. A jogi 
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következetesség biztosítása érdekében 
ennek a rendeletnek meg kellene tiltania az 
olyan termékek engedélyezését, amelyek 
módosítják az ember csíravonalának 
genetikai azonosságát.
Kivételként az engedélyezés megtiltása nem 
alkalmazandó azokra a termékekre, 
amelyek az ivarmirigy-rák kezelését 
szolgálják.

_______________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. április 4-i 
2001/20/EK irányelve az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok 
során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat 
bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 
121., 2001.5.1., 34. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. július 6-i 
98/44/EK irányelve a biotechnológiai találmányok 
jogi oltalmáról (HL L 213., 1998.7.30., 13. o.).

Indokolás

Ahogy az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság sérül, ha a 
genetikai azonosság öröklését módosítják. Azon termékek, amelyek esetében a 2001/20/EK 
irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai kísérleteket, és amelyek a 98/44/EK irányelv 
szerint jogilag nem szabadalmaztathatók, e rendelet szerint ne legyenek engedélyezésre 
jogosultak.

Módosítás: 5
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7c) E rendeletnek meg kell tiltania minden 
olyan termék engedélyezését, amelyet 
emberi-állati hibridekből vagy kimérákból 
készítenek, vagy amely ezekből származó 
szöveteket vagy sejteket tartalmaz. Ez a 
rendelkezés nem zárja ki a szomatikus állati 
sejtek vagy szövetek emberi testbe történő 
terápiás célú átültetését, amennyiben az 
nem avatkozik be a csíravonalba.
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Indokolás

Az ember testi és szellemi sérthetetlenségét és az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, 
ahogy azt az Európai Unió alapjogi chartájának 1. és 3. cikke hangsúlyozza.  Az emberi-állati 
hibridek és a kimérák létrehozása veszélyt jelent az ember sérthetetlenségére nézve, és 
megsérti az emberi méltóságot. Ezért az emberi-állati hibrideket vagy kimérákat tartalmazó 
vagy ezekből származó termékeket nem szabad engedélyezni e rendelet keretében.  A terápiás 
célú xenotranszplantációt nem szabad kizárni, amennyiben az nem avatkozik be a 
csíravonalba.

Módosítás: 6
(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 
tekintetében, amely annak illetékességi 
területébe tartozó különleges szakértői 
vizsgálatot igényel.

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

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 véleménytervezetet készíteni a készítmények minőségéről, 
biztonságáról és hatásosságáról a CHMP általi végső jóváhagyásra. Ezen felül az 
illetékességi területébe tartozó egyéb készítmények értékelésével kapcsolatban konzultálni kell 
a bizottsággal.
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Módosítás: 7
(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.

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: 8
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságnak kell összegyűjtenie a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről 
rendelkezésre álló lehető legmagasabb szintű 
közösségi szaktudást. A fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság összetételének 
biztosítania kell a fejlett terápiák 
szempontjából jelentőséggel bíró területek 
megfelelő lefedettségét, beleértve a 
génterápiát, a sejtterápiát, a szöveti 
sebészetet, az orvostechnikai eszközöket, a 
farmakovigilanciát és az etikát. Képviseletet 
kell biztosítani a betegképviseleti 
szervezeteknek és a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények terén tudományos 
tapasztalatokkal rendelkező orvosoknak is.

(10) A fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságnak kell összegyűjtenie a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről 
rendelkezésre álló lehető legmagasabb szintű 
közösségi szaktudást. A fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság összetételének 
biztosítania kell a fejlett terápiák 
szempontjából jelentőséggel bíró területek 
megfelelő lefedettségét, beleértve a 
génterápiát, a sejtterápiát, a szöveti 
sebészetet, az orvostechnikai eszközöket, a 
farmakovigilanciát és az etikát. Képviseletet 
kell biztosítani a betegképviseleti 
szervezeteknek és a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények terén tudományos 
tapasztalatokkal rendelkező orvosoknak is.

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 9
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Elviekben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekben lévő emberi 
sejteket és szöveteket önkéntes és 

törölve
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térítésmentes adományozásból kell 
begyűjteni. Az önkéntes és térítésmentes 
szövet-és sejtadományozás olyan tényező, 
amely hozzájárulhat a szövetek és sejtek 
magas szintű biztonsági előírásaihoz, és 
ennélfogva az emberi egészség védelméhez.

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést törölni kell a (7A) (új) preambulumbekezdés és a 3. cikk (új) (a) 
bekezdésének, valamint a 28. cikk (új) (a) bekezdésének felvétele miatt.

Módosítás: 10
(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 
termékek 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.

Indokolás
A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyek nagyban 
különböznek a hagyományos gyógyszerkészítményektől. Ez a gyártási eljárásaikban lényeges 
különbségekhez vezet (pl. a helyes gyártási gyakorlatról szóló irányelv 11. cikkének (4) 
bekezdése előírja, hogy a kész termékek gyártási tételeiből a lejárati időt követően 1 évig 
mintákat kell megőrizni. A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények bizonyos csoportjai
esetében azonban a lejárati idő nehezen értelmezhető).

Módosítás: 11
(28) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(28) Ezért megfelelően módosítani kell a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 

(28) Ezért megfelelően módosítani kell a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelvet, valamint az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet.

irányelvet, valamint az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a 
2004/23/EK irányelvet.

Indokolás

Ez a szövetekről és sejtekről szóló 2004/23/EK irányelvet módosító 28. cikk (új) (a) 
bekezdésének felvételéből következő módosítás.

Módosítás: 12
1A. CIKK (új)

1a. cikk
Kizárások

Ez a rendelet nem alkalmazandó olyan 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre, 
amelyek emberi embrionális és magzati 
sejteket, őscsírasejteket, és ezekből a 
sejtekből származó sejteket tartalmaznak, 
vagy ezen sejtekből készültek.

Indokolás

E rendelet jogalapja (az EK-Szerződés 95. cikke) az egységes piac harmonizációját szolgáló 
intézkedés. Nem olyan helyzetek kezelésére hozták létre, amelyekben jelentős nemzeti 
jogalkotási különbségeket kívánnak megtartani ( v.ö. EBHT C-376/98).

Módosítás: 13
2. CIKK (1) BEKEZDÉS D) PONT ELSŐ A FRANCIABEKEZDÉS (új)

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

Indokolás

E rendelet vonatkozásában 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 
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értékelésének biztosítása érdekében az életképes szöveteket vagy sejteket tartalmazó 
kombinált készítményeket mindig fejlett terápiás gyógyszerkészítményként kell besorolni.

Módosítás: 14
2. CIKK (2) BEKEZDÉS D) PONT MÁSODIK 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 elsődlegesnek tekinthető
az említett eszköz(ök) hatásával szemben.

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 elsődlegesnek tekinthető a szóban forgó készítmény részét képező eszköz 
hatásával szemben.

Módosítás: 15
2. CIKK (2) BEKEZDÉS DA) PONT (új)

da) a kiméra a következőket jelenti:
- olyan embrió, amelybe valamely nem 
emberi életforma egy sejtjét helyezik; vagy
- egy nem emberi életforma olyan embriója, 
amelybe egy emberi sejtet ültettek;
- olyan embrió, amely egynél több embrió, 
méhmagzat vagy emberi lény sejtjeiből áll;

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás a jelen rendelet 3. cikke (új)  c) pontjának alkalmazásában kerül 
bevezetésre.

Módosítás: 16
2. CIKK (1) BEKEZDÉS DB) PONT (új)

db) a hibrid a következőket jelenti:
- emberi petesejt, amelyet nem emberi 
életforma ondójával termékenyítettek meg;
- nem emberi petesejt, amelyet emberi 
ondóval termékenyítettek meg;
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- emberi petesejt, amelybe egy nem emberi 
életforma sejtmagját helyezték;
- nem emberi petesejt, amelybe egy emberi 
sejtmagot helyeztek; vagy
- emberi petesejt, vagy olyan nem emberi 
petesejt, amely egyébként emberi lénytől 
származó és nem emberi életformától 
származó félkromoszómákat tartalmaz.

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás a jelen rendelet 3. cikke c) pontjának alkalmazásában kerül 
bevezetésre. Forrás: Az asszisztált humán reprodukcióról szóló 2004. évi kanadai törvény.

Módosítás: 17
3. CIKK

Amennyiben valamely fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény emberi sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, az adományozást, 
gyűjtést és vizsgálatot a 2004/23/EK 
irányelvben megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően kell elvégezni.

Amennyiben valamely fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény emberi sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, az adományozást, 
gyűjtést és vizsgálatot a 2004/23/EK 
irányelvben megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően kell elvégezni. Az Európai 
Gyógyszerértékelő Ügynökség emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
(a továbbiakban „az ügynökség”) ellenőrzi 
a piaci értékesítési engedély birtokosának 
biztosítékait (vagy dokumentációját) a 
szövetek és sejtek önkéntes és térítésmentes 
adományozása tekintetében a 2004/23/EK 
irányelvben megállapítottaknak 
megfelelően.

Módosítás: 18
3A. CIKK (új)

3a. cikk

Az emberi test és részei, mint ilyenek, üzleti 
célú felhasználásának tilalma

Ha egy fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
emberi szöveteket vagy sejteket tartalmaz, 
az engedélyezési eljárás minden szakaszát 
az emberi test vagy részei, mint ilyenek, 
üzleti célú felhasználása tilalmának elvével 
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összhangban kell végezni. Ebből a célból és 
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.

Indokolás

A biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés nem veszélyeztetheti az 
alapvető jogok védelmét. Ezek a jogok, amelyek közül az egyik igen fontos a személyi 
sérthetetlenség, a szabadalmakról szóló irányelvben, az oviedói egyezményben és az alapjogi 
chartában is meghatározásra kerültek.

Módosítás: 19
3B. CIKK (új)

3b. cikk

Az emberi csíravonalat módosító termékek 
tilalma

Nem engedélyezhetők olyan termékek, 
amelyek módosítják az emberek 
csíravonalának genetikai azonosságát, 
kivéve azokat, amelyek az ivarmirigy-rák 
kezelését szolgálják.

Indokolás

Ahogy az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság sérül, ha a 
genetikai azonosság öröklését módosítják. Azon termékek, amelyek esetében a 2001/20/EK 
irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai kísérleteket, és amelyek a 98/44/EK irányelv 
szerint jogilag nem szabadalmaztathatók, a rák kezelésének kivételével e rendelet szerint ne 
legyenek engedélyezésre jogosultak.

Módosítás: 20
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3C. CIKK (új)

3c. cikk

Az emberi-állati hibridekből vagy 
kimérákból készített termékek tilalma

Nem engedélyezhetők olyan termékek, 
amelyeket emberi-állati hibridekből vagy 
kimérákból készítettek, vagy amelyek 
ezekből származó szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak.
Ez a rendelkezés nem zárja ki a szomatikus 
állati sejtek vagy szövetek emberi testbe 
történő terápiás célú átültetését, 
amennyiben az nem avatkozik be a 
csíravonalba.

Indokolás

Az ember testi és szellemi sérthetetlenségét és az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, 
ahogy azt az Európai Unió alapjogi chartája hangsúlyozza. Az emberi-állati hibridek és a 
kimérák létrehozása megsérti az ember sérthetetlenségének jogát és az emberi méltóságot.
Ezenkívül a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv 
hangsúlyozza, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása ki van zárva a 
szabadalmaztathatóságból. Ezért e rendelet értelmében nem szabad engedélyezni az ilyen 
szöveteket vagy sejteket tartalmazó vagy az ilyen szövetekből vagy sejtekből készített 
termékeket.

Módosítás: 21
5. CIKK(-1) BEKEZDÉS (új)

(-1) A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosítja a 
2003/94/EK irányelvet, hogy az figyelembe 
vegye a fejlett terápiás készítmények, és 
különösen a módosított szövet alapú 
készítmények egyedi jellemzőit.

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyek nagyban 
különböznek a hagyományos gyógyszerkészítményektől. Ez a gyártási eljárásaikban lényeges 
különbségekhez vezet (pl. a helyes gyártási gyakorlatról szóló irányelv 11. cikkének (4) 
bekezdése előírja, hogy a kész termékek gyártási tételeiből a lejárati időt követően 1 évig 
mintákat kell megőrizni. A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények bizonyos csoportjai 
esetében azonban a lejárati idő nehezen értelmezhető).
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Módosítás: 22
7A. CIKK (új)

7a. cikk
Különleges követelmények az állati sejteket 

tartalmazó termékekre

A jelen rendeletben és annak 
mellékleteiben lefektetett követelményeken 
felül a nem emberi sejteket vagy szöveteket 
tartalmazó termékek csak akkor 
engedélyezhetők, amennyiben biztosított, 
hogy a külső sejtekben és a recipiensekben 
lévő endogén retrovírusok azonosításával, 
az új vírusok lehetséges keletkezésével, a 
lehetséges immunreakciókkal vagy a rák 
lehetséges kialakulásával kapcsolatban 
nem merülnek fel problémák.

Indokolás
E rendelet jogalapja (az EK-Szerződés 95. cikke) az egységes piac harmonizációját szolgáló 
intézkedés. Nem olyan helyzetek kezelésére hozták létre, amelyekben jelentős nemzeti 
jogalkotási különbségeket kívánnak megtartani (v.ö. EBHT C-376/98). E rendelet hatálya alól 
ezért ki kell vonni az olyan anyagokat felhasználó termékeket, amelyek etikailag vitatottak, és 
amelyek vonatkozásában egymástól eltérő tagállami jogszabályi rendelkezéseket kívánnak 
fenntartani. Mindenesetre nem valószínű, hogy az ilyen anyagokat felhasználó termékek 
belátható időn belül forgalomba hozható állapotba kerülnek.

Módosítás: 23
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága által a 726/2004/EK 
rendelet 62. cikkének megfelelően kijelölt 
előadónak vagy társelőadónak a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság tagjának 
kell lennie. Ez a tag jár el előadóként vagy 
társelőadóként a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság számára is.

(2) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága által a 726/2004/EK 
rendelet 62. cikkének megfelelően kijelölt 
előadónak vagy társelőadónak a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság tagjának 
kell lennie, személyére a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság tesz javaslatot és az 
érintett készítménnyel kapcsolatban 
speciális szakismeretekkel kell 
rendelkeznie. Ez a tag jár el előadóként vagy 
társelőadóként a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság számára is.
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Indokolás
A legmagasabb szintű szakértelem biztosítása érdekében a CHMP által kijelölt előadó vagy 
társelőadó személyére a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak kell javaslatot tennie, és a 
szóban forgó készítménnyel kapcsolatban szakismeretekkel kell rendelkeznie.

Módosítás: 24
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 határidők
betarthatóak legyenek.

Indokolás
A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 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. cikkének (2) bekezdésében megállapított 
határidő is betartható legyen.

Módosítás: 25
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.

Indokolás
Mivel a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények túlnyomó része nem kerül a betegek kezébe, 
hanem azokat közvetlenül az orvosok alkalmazzák a terápiával kapcsolatban. Különösen az 
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: 26
15. CIKK (2) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS
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(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.

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: 27
17. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A 297/95/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve 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 kis- és 
középvállalkozások esetében 95%-os, egyéb 
esetben pedig 70%-os csökkentés 
vonatkozik az Ügynökségnek fizetendő díjra 
az (1) bekezdésben és a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének n) 
pontjában említett tanácsadásra.

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-k kritériumainak meg nem felelő kérelmezők támogatása, 
illetve a teljes ágazat versenyképességének biztosítása érdekében minden cég esetében 70%-
os csökkentést kell alkalmazni, méretüktől függetlenül.
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Módosítás: 28
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
hozza meg ezt az ajánlást.

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: 29
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 eurót vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 70 
millió eurót.

(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.
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_______________ 
1 HL 124., 2003.5.20., 36. o.

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 
legnagyobb jelentőséggel. Mindazonáltal e cégek számára kedvezőbb pénzügyi feltételeket 
kell teremteni.

Módosítás: 30
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 eurót vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 70 
millió eurót, az (1) bekezdés az Ügynökség 
forgalomba hozatal utáni tevékenységeinek 
díjaira időkorlát nélkül alkalmazandó.

(4) Az olyan vállalkozások esetében, 
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amelyekben más vállalkozások legfeljebb 
50%-os érdekeltséggel rendelkeznek, és 
amelyek éves forgalmuknak több mint 
15%-át fordítják kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre, az első bekezdés az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
tevékenységeinek díjaira időkorlát nélkül 
alkalmazandó.

Indokolás

A forgalomba hozatali engedély díjának csökkentésére van szükség a közérdeket szolgáló 
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: 31
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 jelölt négy tag, közülük kettő az 
orvosok, kettő pedig a betegképviseleti 
szervezetek képviseletére.

Indokolás

A magyar változatot a módosítás nem érinti.

Módosítás: 32
21. CIKK (1) BEKEZDÉS C) PONT ÉS CA) PONT (új)

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;

(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.
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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: 33
21. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
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.

(2) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
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.

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság (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: 34
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 

(a) a valamely fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról és hatásosságáról szóló 
véleménytervezet elkészítése az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
általi végső jóváhagyásra, illetve 
tanácsadás a CHMP számára az ilyen 
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véleményalkotáshoz; készítmények fejlesztése során előállított 
minden adatról;

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 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: 35
23. CIKK AA) PONT (új)

(aa) a 18. cikk szerint tanácsadás az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
számára arról, hogy valamely készítmény 
fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek 
minősül-e;

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos szakértelménél fogva a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak segítenie kell a CHMP-t az osztályozási feladatának 
ellátásában a tekintetben, hogy valamely készítmény fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek 
minősül-e.

Módosítás: 36
23. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságának végső 
jóváhagyására szánt véleménytervezet 
elkészítésekor a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság a tudományos 
konszenzus elérésére törekszik.
Amennyiben nem sikerül konszenzust 
elérni, a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottság a tagjai többségének álláspontját 
fogadja el. A véleménytervezet megemlíti az 
eltérő álláspontokat, az alapjukat képező 
indokolásokkal együtt.
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Indokolás

A véleménytervezet elkészítési folyamata átláthatóságának biztosítása érdekében egyértelmű 
döntési eljárást kell meghatározni a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságban. Ezért azt 
javasoljuk, hogy a tagoknak tudományos konszenzust kelljen elérniük.

Módosítás: 37
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.

Indokolás

Az I. melléklet alapvető és alapos fogalommeghatározást tartalmaz. Ezért úgy ítéljük meg, 
hogy a komitológia keretében nem szabad megváltoztatni. Ha a tudományos fejlődés 
következtében változtatásokra lenne szükség, akkor azokat az együttdöntési eljárás keretében, 
az Európai Parlament teljes körű bevonásával kell elfogadni.

Módosítás: 38
25. CIKK
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Jelentéstétel
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.

Jelentés és felülvizsgálat
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.

Ebben a jelentésben a Bizottság a technikai 
fejlődés e rendelet alkalmazására gyakorolt 
hatását is értékeli, és szükség esetén 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő a rendelet 
alkalmazási körének felülvizsgálatára 
vonatkozóan, az olyan új terápiák felvétele 
érdekében, amelyek nem tartoznak sem a 
génterápia, sem a sejtterápia, sem a szöveti 
sebészet körébe.

Indokolás

A tudományos fejlődés olyan további új terápiákat tehet lehetővé, amelyek nem tartoznak sem 
a génterápia, sem a sejtterápia, sem a szöveti sebészet körébe. A páciensek érdekét szolgálná, 
ha ezeket a terápiákat egy jövőbeni időpontban felvennék annak érdekében, hogy az ezekből 
keletkező termékek európai engedélyezését lehetővé tegyék.

Módosítás: 39
25A. CIKK (új)

25a. cikk
A Bizottság legkésőbb 2007 végén 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő annak 
érdekében, hogy a kozmetikai célokra 
használt, állati sejteket vagy szöveteket 
tartalmazó termékekre is vonatkozzon 
megfelelő közösségi jogszabály.

Indokolás

Mostanáig nem szabályozta közösségi jogszabály az állati sejteket vagy szöveteket tartalmazó, 
kozmetikai célokra használt termékeket, jóllehet ezek már forgalomban vannak. Ezt a 
szabályozási hézagot meg kell szüntetni.

Módosítás: 40
26. CIKK (2) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS
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(2) Ha hivatkozás történik e bekezdésre, az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni, tekintettel annak 8. cikkének 
rendelkezéseire.

(2) Ha hivatkozás történik e bekezdésre, és a 
26a. cikk sérelme nélkül, az 1999/468/EK 
határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 
tekintettel annak 8. cikkének 
rendelkezéseire.

Indokolás

Ez a 26a. (új) cikk lentebbi bevezetéséből adódó módosítás.

Módosítás: 41
26A. CIKK (új)

26a. cikk
A legkésőbb 2008. április 1-éig elfogadott 
végrehajtási rendelkezések sérelme nélkül a 
műszaki előírások, módosítások és döntések 
e rendeletben előírt elfogadását tartalmazó 
rendelkezések végrehajtását felfüggesztik.
A Bizottság javaslata alapján az Európai 
Parlament és a Tanács megújíthatja a 
hivatkozott intézkedéseket a Szerződés 251. 
cikkében foglalt eljárásnak megfelelően; e 
célból át kell tekinteniük azokat a fent 
hivatkozott időpontot megelőzően.
Az első bekezdés a fenti időpontig 
alkalmazandó, hiszen azt követően az új 
komitológiai megállapodás hatályon kívül 
fogja helyezni.

Indokolás

Ez a módosítás az új, a Parlamentnek erősebb ellenőrző szerepet biztosító komitológiai 
eljárás elfogadásáig ideiglenes jellegű.

Módosítás: 42
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, 
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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.

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: 43
28. CIKK 2. PONT

“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 
felhasználását, vagy az ilyen sejteket 
tartalmazó vagy ezeken alapuló 
gyógyszerkészítmények eladását, szállítását 
vagy felhasználását. A tagállamok közlik a 
Bizottsággal az érintett nemzeti 
jogszabályokat.”

„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 
felhasználását, vagy az ilyen sejteket 
tartalmazó vagy ezeken alapuló 
gyógyszerkészítmények eladását, szállítását 
vagy felhasználását, az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 30. cikke alapján.”

Indokolás

Mivel ez a rendelet részben harmonizáló intézkedés, egyértelművé kell tenni, hogy a 
tagállamoknak jogában áll az EK-Szerződés 30. cikkére hivatkozni akkor, amikor bizonyos 
gyógyszerkészítmények piacaikra való bejutására kerül sor. Tekintettel az EK-Szerződés 95. 
cikke (4) bekezdésére az érintett nemzeti jogszabály Bizottsággal történő ismertetésére 
vonatkozó kötelezettség csak akkor megfelelő, ha a közösségi intézkedés teljes mértékben 
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harmonizáló jellegű.

Módosítás: 44
28A. CIKK (új)

2. cikk (1) bekezdés (2004/23/EK irányelv)

28a. cikk

A 2004/23/EK irányelv módosítása

A 2004/23/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében a második albekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:

„Ha az ilyen gyártott termékekre más 
közösségi jogszabályok vonatkoznak, ez a 
rendelet csak az adományozásra, a 
beszerzésre és a vizsgálatra alkalmazandó.
E rendelet adományozásra, beszerzésre és 
vizsgálatra vonatkozó rendelkezései 
azonban nem érintik a más közösségi 
jogszabályokban található konkrétabb 
rendelkezéseket.”

Indokolás

A hatályos jogszabályok szerint az emberi szövetek és sejtek adományozásának, beszerzésének 
és vizsgálatának a legmagasabb szintű minőségi és biztonsági előírásoknak kell megfelelnie a 
Közösségen belüli magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében.  Ezenkívül azt is 
biztosítani kell, hogy az emberi testet vagy annak részeit üzleti célra ne használják fel. Ezért e 
rendelet alkalmazásában a tagállamok kötelessége az önkéntes és térítésmentes adományozás 
biztosítása, és annak garantálása, hogy a szövetek és sejtek beszerzését nonprofit alapon 
végezzék.

Módosítás: 45
29. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak 
megfelelően a Közösség piacán jogszerűen 
jelen lévő, módosított szövet alapú 
készítménynek nem minősülő fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozóan
legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 
öt évvel forgalomba hozatal iránti kérelmet 
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kell benyújtani.

Indokolás
Az előirányzott két éves átmeneti időszak túl rövid, mivel sok esetben a klinikai vizsgálatok 
időtartama önmagában meghaladja a javasolt időszakot. Ezenfelül 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: 46
29. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A Közösség piacán a 8. cikkben 
említett technikai követelmények 
hatálybalépésének időpontjában a nemzeti 
vagy közösségi jogszabályokkal 
összhangban jogszerűen forgalomban levő, 
módosított szövet alapú készítményeknek az 
említett technikai követelmények 
hatálybalépését követően legkésőbb 4 évvel 
meg kell felelniük ennek a rendeletnek.

Indokolás
Az előirányzott két éves átmeneti időszak túl rövid, mivel sok esetben a klinikai vizsgálatok 
időtartama önmagában meghaladja a javasolt időszakot. Ezenfelül 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: 47
II. MELLÉKLET 2.2. PONT

2.2. a hatóanyagok és egyéb összetevők 
vonatkozásában a mennyiségi és minőségi 
összetétel, aminek ismerete alapvető a 
készítmény rendeltetésszerű alkalmazásához, 
beadásához vagy beültetéséhez.
Amennyiben a készítmény sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, e sejtek és szövetek 
részletes leírását, valamint egyedi eredetüket 
is meg kell adni.

2.2. a hatóanyagok és egyéb összetevők 
vonatkozásában a mennyiségi és minőségi 
összetétel, aminek ismerete alapvető a 
készítmény rendeltetésszerű alkalmazásához, 
beadásához vagy beültetéséhez.
Amennyiben a készítmény sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, e sejtek és szövetek 
részletes leírását, beleértve az állat faját 
nem emberi eredet esetében, valamint 
egyedi eredetüket is meg kell adni.
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Indokolás

Ez a módosítás annak biztosítására törekszik, hogy a különböző kulturális megfontolásokkal 
rendelkező potenciális recipienseket megfelelően tájékoztassák a döntésük meghozatala előtt.

Módosítás: 48
III. MELLÉKLET B) PONT

b) A hatóanyag(ok) minőségi és mennyiségi 
leírása, beleértve a sejteket és szöveteket 
tartalmazó készítmény esetében az „Ez a 
készítmény emberi/állati (megfelelően) 
eredetű sejteket tartalmaz!” felirat, valamint 
e sejtek vagy szövetek és egyedi eredetük 
rövid leírása

b) A hatóanyag(ok) minőségi és mennyiségi 
leírása, beleértve a sejteket és szöveteket 
tartalmazó készítmény esetében az „Ez a 
készítmény emberi/állati (megfelelően) 
eredetű sejteket tartalmaz!” felirat, valamint 
e sejtek vagy szövetek és egyedi eredetük 
rövid leírása, beleértve az állat faját nem 
emberi eredet esetében;

Indokolás

Ez a módosítás annak biztosítására törekszik, hogy a különböző kulturális megfontolásokkal 
rendelkező potenciális recipienseket megfelelően tájékoztassák a döntésük meghozatala előtt.

Módosítás: 49
IV. MELLÉKLET A) PONT III. PONT

iii. amennyiben a készítmény sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, e sejtek és szövetek 
valamint egyedi eredetük leírása.

iii. amennyiben a készítmény sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, e sejtek és szövetek 
valamint egyedi eredetük leírása, beleértve 
az állat faját nem emberi eredet esetében.

Indokolás

Ez a módosítás annak biztosítására törekszik, hogy a különböző kulturális megfontolásokkal 
rendelkező potenciális recipienseket megfelelően tájékoztassák a döntésük meghozatala előtt.
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