
AM\604731HU.doc PE 370.256v01-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

10.4.2006 PE 370.256v01-00

MÓDOSÍTÁSOK: 14-47

Ajánlástervezet második olvasatra (PE 370.187v02-00)
Françoise Grossetête
a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről

Tanács közös álláspontja (15763/3/05 – C6-0057/2006 – 2004/0217(COD) – módosító jogi 
aktus)

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 14
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy a farmakovigilancia mechanizmusait 
módosítsák annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a biztonságosságra 
vonatkozó adatok – beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokra vonatkozó 
adatokat is –gyermekpopuláció körében 
történő gyűjtésével kapcsolatos sajátos 
kihívásoknak. A gyermekpopuláció 
esetében való hatásosság igazolása 
szükségessé tehet az engedélyezést követő 
további vizsgálatokat is. Ezért a 
forgalomba hozatali engedély iránti 

(24) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy a farmakovigilancia mechanizmusait 
módosítsák annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a biztonságosságra 
vonatkozó adatok – beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokra vonatkozó 
adatokat is –gyermekpopuláció körében 
történő gyűjtésével kapcsolatos sajátos 
kihívásoknak. A gyermekpopuláció 
esetében való hatásosság igazolása 
szükségessé tehet az engedélyezést követő 
további vizsgálatokat is. Ezért a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
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kérelem beadásakor további követelmény 
az, hogy a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
folytatott vizsgálatok eredményein kívül a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy miként 
javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásának lehetséges 
mellékhatásainak és a gyermekpopuláció 
körében megmutatkozó hatásosságának 
hosszú távú követését biztosítani. Ezen 
túlmenően, aggodalomra külön okot adó 
esetben rendelkezni kell arról, hogy a 
kérelmezőtől meg lehessen követelni egy
kockázatkezelési rendszer benyújtását és 
végrehajtását, és/vagy konkrét forgalomba 
hozatalt követő piaci vizsgálatok 
elvégzését, a forgalomba hozatali engedély 
megadásának feltételeként.

kérelem beadásakor további követelmény 
az, hogy a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
folytatott vizsgálatok eredményein kívül a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy miként 
javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásának lehetséges 
mellékhatásainak és a gyermekpopuláció 
körében megmutatkozó hatásosságának 
hosszú távú követését biztosítani. Ezen 
túlmenően, aggodalomra külön okot adó 
esetben a kérelmező kockázatkezelési 
rendszert nyújt be és hajt végre, és/vagy 
konkrét forgalomba hozatalt követő piaci 
vizsgálatokat végez a forgalomba hozatali 
engedély megadásának feltételeként.

Or. fr

Indokolás

Különös aggodalomra okot adó esetekben a kérelmezőnek megfelelő kockázatkezelési tervet 
kell benyújtania. E módosítás a 4. módosítás helyébe lép. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 15
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) A tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti, e rendelet alapján 
benyújtott kérelem csak abban az esetben 
fogadható el, ha az 1768/92/EGK 
rendeletnek megfelelő tanúsítványt 
megadták.

(27) A tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti, e rendelet alapján 
benyújtott kérelem csak abban az esetben 
fogadható el, ha az 1768/92/EGK 
rendeletnek megfelelő tanúsítványt 
megadták. Viszont ha az említett rendelet 
13. cikkének (1) bekezdése szerinti, öt 
évvel csökkentett időtartam miatt nem áll 
rendelkezésre tanúsítvány, a jutalmat 6 
hónapos kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
formájában kell nyújtani.
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Or. en

Indokolás

Lásd ugyanennek a szerzőnek az indokolását az 52. cikk (1) bekezdésének módosításával 
kapcsolatban.

Módosítás, előterjesztette: Jolanta Dičkutė

Módosítás: 16
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) A tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti, e rendelet alapján 
benyújtott kérelem csak abban az esetben 
fogadható el, ha az 1768/92/EGK 
rendeletnek megfelelő tanúsítványt 
megadták.

(27) A tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti, e rendelet alapján 
benyújtott kérelem csak abban az esetben 
fogadható el, ha az 1768/92/EGK 
rendeletnek megfelelő tanúsítványt 
megadták. Viszont ha az említett rendelet 
13. cikkének (1) bekezdése szerinti, öt 
évvel csökkentett időtartam miatt nem áll 
rendelkezésre tanúsítvány, a jutalmat 6 
hónapos kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
formájában kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása valamennyi új gyógyszer 
tekintetében lehetséges, illetve olyan gyógyszerek termékcsalád-bővítésekor is, amelyek még 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány vagy erre feljogosító szabadalom oltalma alatt állnak. A 
tanúsítvány a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló 
1768/92/EGK rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott időtartamra 
hosszabbítható meg. A 13. cikk (1) bekezdése szerint a kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
időtartama az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának napja és a termék Közösségen 
belüli forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély keltezésének napja között eltelt időszak 
öt évvel csökkentett időtartamával megegyező ideig tart. Ennek eredményeképpen a kevesebb 
mint öt éve kifejlesztett és engedélyezett új gyógyszerek esetében a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány időtartama 0. Egyértelmű, hogy a kiegészítő oltalmi tanúsítványra feljogosító 
szabadalommal védett gyógyszerek számára, amelyeknél azonban a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány időtartama az 1768/92/EGK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint 0 lesz, 
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előnyös a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása, mégpedig akkor is, 
ha gyermekgyógyászati kutatást végeznek. A közös álláspont 52. cikke, amely a gyógyszerek 
kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló 1768/92/EGK rendeletet módosítja, 
nem kezeli egyértelműen ezt a kérdést, azért ezt módosítani kell annak pontosítása érdekében, 
hogy a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának annak tényleges időtartamától 
függetlenül kiterjeszthető legyen (így a 0 időtartam esetén is); ezzel elkerülhetők a későbbi 
viták. 

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 17
(35A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35a) Az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések szóló, 1976. 
július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv1

tiltja az olyan anyagokat tartalmazó 
anyagoknak vagy készítményeknek a 
lakossági felhasználási célú forgalomba 
hozatalát, amelyeket rákkeltő, mutagén 
vagy reprotoxikus anyagként az 1. vagy 2. 
kategóriába sorolták be a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv2szerint.
________________

1 HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 
2005/90/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel (HL L 33., 2006.2.4.,28. o.) módosított 
irányelv.
2 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 
2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 
2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

Or. en
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Indokolás

Egy új fejlemény miatt (62. cikk (2d) bekezdés) bevezetett új módosítás. A legújabb 
németországi kutatások kimutatták, hogy több mint 50, orvosi rendelvényre vagy vény nélkül 
kapható gyógyszerkészítményben használnak reprotoxikus anyagot segédanyagként. A 
közösségi jog elfogadott előírása, hogy önmagában vagy készítményben nem értékesíthetők a 
lakosság számára rákkeltő, mutagén és reprotoxikus anyagok. Míg a kozmetikai termékek 
mentességét eltörölték, a gyógyszerkészítmények még mindig mentesülnek e rendelkezés alól. 
Különleges esetekben, a hatóanyagként használt anyagok tekintetében ez indokolt lehet, a 
segédanyagoknál azonban semmiképpen sem, annál is inkább, mert több helyettesítő anyag is 
rendelkezésre áll.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 18
(35B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35b) Figyelembe véve azokat a különleges 
kockázatokat, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelv szerint a rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagként az 1. vagy 2. 
kategóriába sorolt anyagok jelentenek az 
emberi egészségre, tilos az ilyen anyagok 
felhasználása a gyógyszerkészítményekben 
segédanyagok összetevőiként vagy a külső 
réteg összetevőiként. A 3. kategóriába 
sorolt anyagok felhasználhatók 
gyógyszerkészítményekben segédanyagok 
összetevőiként vagy a külső réteg 
összetevőiként, amennyiben az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
foglalkozó bizottság értékelte az anyagot, 
és elfogadhatónak ítélte meg a 
gyógyszerkészítményekben való 
felhasználásukat.

Or. en

Indokolás

Egy új fejlemény miatt (62. cikk (2d) bekezdés) bevezetett új módosítás. A legújabb 
németországi kutatások kimutatták, hogy több mint 50, orvosi rendelvényre vagy vény nélkül 
kapható gyógyszerkészítményben használnak reprotoxikus anyagot segédanyagként. Ez 
nagyon magas expozícióhoz vezetett ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. Ez különösen a 
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terhes nőknél okoz problémákat, mivel ezek az anyagok hozzájárulhatnak az újszülött fiúknál 
megfigyelhető genitális malformáció fokozódásához. Meg kell tiltani az 1. és 2. kategóriába 
sorolt rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok segédanyagként vagy a külső rétegben 
való felhasználását a gyógyszerekben. A kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályokkal 
analóg módon a 3. kategóriába sorolt rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagokat csak 
akkor lehet felhasználni, ha azokat értékelték, és biztonságosnak ítélték.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 19
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Véleményének kialakítása során a 
gyermekgyógyászati bizottság tőle telhetően 
törekszik a tudományos konszenzus 
elérésére. Ha ilyen konszenzust nem sikerül 
elérni, a gyermekgyógyászati bizottság 
véleményt fogad el, amely a tagok 
többségének a álláspontját tükrözi. A 
vélemény az eltérő álláspontokat, valamint 
az ezek alapját képező indokokat is 
tartalmazza.

(1) Véleményének kialakítása során a 
gyermekgyógyászati bizottság tőle telhetően 
törekszik a tudományos konszenzus 
elérésére. Ha ilyen konszenzust nem sikerül 
elérni, a gyermekgyógyászati bizottság 
véleményt fogad el, amely a tagok 
többségének a álláspontját tükrözi. A 
vélemény az eltérő álláspontokat, valamint 
az ezek alapját képező indokokat is 
tartalmazza. A véleményt nyilvánossá kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 22. módosítása egyes részeinek ismételt 
bevezetése. Fontos biztosítani a gyermekgyógyászati bizottság álláspontjának közzétételét.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 20
5A. CIKK (új)

5a. cikk
A gyermekgyógyászati bizottság tagjai és 
szakértői vállalják, hogy függetlenül, a köz 
érdekében járnak el. Nem rendelkezhetnek 
olyan pénzügyi vagy egyéb érdekeltséggel a 
gyógyszeriparban, amely befolyásolhatná 
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pártatlanságukat.
Minden olyan közvetlen vagy közvetett 
érdekeltséget, amely a gyógyszeriparral 
kapcsolatban fennállhat, felveszik az 
Ügynökség által vezetett nyilvántartásba, 
amelyet a nyilvánosság tanulmányozhat. A 
nyilvántartást évente frissítik.
A gyermekgyógyászati bizottság tagjai és 
szakértői minden ülésen nyilatkoznak arról, 
hogy van-e olyan sajátos érdekük, amelyről 
megállapítható, hogy a napirendi pontok 
esetében sérti függetlenségüket.
A gyermekgyógyászati bizottság tagjai és 
szakértői még feladataik megszűnése után 
sem tehetik közzé azokat az információkat, 
amelyekre szakmai titoktartási kötelezettség 
vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 5. cikkének ismételt bevezetése, a 2005. szeptember 7-én elfogadott első 
olvasat 24. módosításával módosított formában. Alapvető fontosságú előírni, hogy a 
gyermekgyógyászati bizottság tagjainak a köz érdekében kell eljárniuk, és nyilatkozniuk kell 
minden olyan érdekeltségükről, amelyek adott esetben a gyógyszeriparral kapcsolatban 
fennáll.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 21
23. CIKK (1) BEKEZDÉS (1A) ALBEKEZDÉS (új)

Az érintett tagállam harminc napon belül 
automatikusan elismeri a megfelelőség 
megállapítását.

Or. xm
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Indokolás

Az irányelv gyakorlati alkalmazása szempontjából helyénvaló, hogy egy határidőt tűznek ki, 
amelyen belül a tagállamok jóváhagyják a gyermekgyógyászati vizsgálati terveket.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 22
23. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A kérelmező azt is kérheti, hogy a 
vélemény tartalmazzon egy nyilatkozatot, 
amely tanúsítja, hogy a kérelem megfelel 
az elfogadott gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervnek; ebben az esetben a 25. 
cikk szerinti eljárást kell alkalmazni, és a 
határozat kötelező a felelős hatóságokra 
nézve. A kérelmező mentességet kérhet a 
25. cikk (4) bekezdésében említett határidő 
tekintetében.

Or. el

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célkitűzései közé tartozik a gyermekgyógyászati termékek 
továbbfejlesztése, különösen azáltal, hogy megfelelő ösztönzőket nyújtanak, és e termékek 
számára biztosítják a magas színvonalú kutatást és a megfelelő jóváhagyási eljárásokat. A 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének és promóciójának alapvető feltétele, hogy a 23. cikk (1) 
bekezdésével összhangban megfeleljenek a forgalomba hozatali engedélyezési eljárások 
általános követelményeinek. Azokkal a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatban, amelyek 
kölcsönös elismerés vagy (decentralizált) nemzeti jóváhagyási eljárás alapján forgalomba 
hozatali engedélyt kaptak, a rendeletre irányuló javaslat előírja a nemzeti hatóságok számára 
megfelelőségük ellenőrzését, anélkül azonban, hogy rögzítené az ilyen határozat 
meghozatalának időpontját. Ebben az esetben a gyermekgyógyászati bizottság a 
legalkalmasabb testület a termékek és a gyermekgyógyászati kutatási program közötti 
megfelelőség felülvizsgálatára, és ebből a szempontból kívánatos lenne, ha a megfelelőséget 
az Európai Gyógyszerügynökség határozata hagyná jóvá, és nem kellene megvárni az összes 
tagállam határozatát.

A módosítás összhangban van a Tanácsnak a közös álláspont 52. cikke (1) bekezdésére 
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vonatkozó módosításával és az Európai Parlament eljárási szabályzatának 62. cikkével.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 23
25. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés szerinti, ismételt 
vizsgálatra irányuló kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
gyermekgyógyászati bizottság új 
előadójának kinevezését követően újabb 
véleményt ad ki, amely megerősíti vagy 
felülbírálja a korábbi véleményt. A 
véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetések indoklását az új 
véleményhez mellékelni kell, amely 
véglegessé válik.

(3) A (2) bekezdés szerinti, ismételt 
vizsgálatra irányuló kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
gyermekgyógyászati bizottság új 
előadójának kinevezését követően újabb 
véleményt ad ki, amely megerősíti vagy 
felülbírálja a korábbi véleményt. Az 
előadónak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy közvetlenül kérdést tegyen fel a 
kérelmezőnek. A kérelmezőnek is 
lehetőséget lehet biztosítani a 
kérdésfeltevésre. Az előadó 
haladéktalanul tájékoztatja a 
gyermekgyógyászati bizottságot a 
kérelmezővel folytatott kapcsolattartás 
részleteiről. A véleményt kellően meg kell 
indokolni és a következtetések indoklását 
az új véleményhez mellékelni kell, amely 
véglegessé válik.

Or. en

Indokolás

Az előadónak a bizottság képviseletében kell eljárnia, és tájékoztatnia kell azt a kérelmezővel 
folytatott kapcsolattartásról. (A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 41. 
módosításának ismételt bevezetése).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 24
28. CIKK (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS
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Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba és adott 
esetben a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójába, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából, 
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e.

Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba, és azt 
össze kell foglalni a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójában, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából,
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e. Az információkat 
úgy kell rendszerezni, hogy egyértelműen 
különbséget tegyenek a jóváhagyott és 
nem jóváhagyott gyermekgyógyászati 
javallatok között.

Or. fr

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 43. módosításának ismételt bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 25
28. CIKK (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba és adott 
esetben a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójába, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából, 
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e.

Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba, és azt 
össze kell foglalni a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójában, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából, 
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e. Az információkat 
úgy kell rendszerezni, hogy egyértelműen 
különbséget tegyenek a jóváhagyott és 
nem jóváhagyott gyermekgyógyászati 
javallatok között.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 26
28. CIKK (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba és adott 
esetben a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójába, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából, 
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e.

Amennyiben az engedélyt megadják, 
valamennyi vizsgálat eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előírásba és adott 
esetben a gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójába, ha az illetékes 
hatóság hasznosnak tekinti ezt az 
információt a betegek szempontjából, 
függetlenül attól, hogy az illetékes hatóság 
valamennyi érintett gyermekgyógyászati 
javallatot jóváhagyta-e. Az információkat 
úgy kell rendszerezni, hogy egyértelműen 
különbséget tegyenek a jóváhagyott és 
nem jóváhagyott gyermekgyógyászati 
javallatok között.

Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 43. módosítása egyes részeinek ismételt 
bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 27
33. CIKK

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 



PE 370.256v01-00 12/26 AM\604731HU.doc

külső fordítás

HU

jogosultjának a gyermekgyógyászati 
javallat engedélyezésétől számított két 
éven belül a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével kell forgalomba 
hoznia a terméket. E határidőket egy 
nyilvánosan hozzáférhető, az Ügynökség 
által összehangolt nyilvántartás 
tartalmazza.

jogosultjának a gyermekgyógyászati 
javallat engedélyezésétől számított hat 
hónapon belül a gyermekgyógyászati 
javallat figyelembevételével kell 
forgalomba hoznia a terméket. E 
határidőket egy nyilvánosan hozzáférhető, 
az Ügynökség által összehangolt 
nyilvántartás tartalmazza.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 28
33. CIKK

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának a gyermekgyógyászati 
javallat engedélyezésétől számított két 
éven belül a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével kell forgalomba 
hoznia a terméket. E határidőket egy 
nyilvánosan hozzáférhető, az Ügynökség 
által összehangolt nyilvántartás 
tartalmazza.

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának lehetőség szerint a 
gyermekgyógyászati javallat 
engedélyezésétől számított egy éven belül a 
gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével kell forgalomba 
hoznia a terméket. E határidőket egy 
nyilvánosan hozzáférhető, az Ügynökség 
által összehangolt nyilvántartás 
tartalmazza.

Or. fr

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 46. módosítása egyes részeinek ismételt 
bevezetése.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 29
33. CIKK

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának a gyermekgyógyászati 
javallat engedélyezésétől számított két 
éven belül a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével kell forgalomba 
hoznia a terméket. E határidőket egy 
nyilvánosan hozzáférhető, az Ügynökség 
által összehangolt nyilvántartás 
tartalmazza.

Amennyiben gyógyszerkészítményeket 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv végrehajtását követően 
gyermekgyógyászati javallatra 
engedélyeznek, és ezeket a termékeket más 
javallatokkal már forgalomba hozták, a 
forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának a gyermekgyógyászati 
javallat engedélyezésétől számított 
lehetőleg egy éven belül, de legkésőbb két 
éven belül a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével kell forgalomba 
hoznia a terméket. E határidőket egy 
nyilvánosan hozzáférhető, az Ügynökség 
által összehangolt nyilvántartás 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 46. módosítása egyes részeinek ismételt 
bevezetése. Mivel jelentős ösztönzőket nyújtanak az ipar számára a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv végrehajtására, a gyermekgyógyászati javallatra engedélyezett 
gyógyszerkészítményeket a lehető leghamarabb forgalomba kell hozni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 30
34. CIKK (2) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(2) Aggodalomra külön okot adó 
esetekben az illetékes hatóság a 

(2) Egy gyermekgyógyászati javallat 
forgalomba hozatali engedélyének 
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forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként megkövetelheti
kockázatkezelési rendszer létrehozását 
vagy meghatározott forgalomba hozatalt 
követő vizsgálatok elvégzését és 
felülvizsgálat céljából való benyújtását. A 
kockázatkezelési rendszer olyan 
farmakovigilanciai tevékenységekből és 
beavatkozásokból áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok megállapítása, bemutatása, 
elkerülése vagy minimalizálása, beleértve 
az ilyen beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

feltétele, hogy az érintett cég 
kockázatkezelési rendszert hozzon létre. 
Szükség esetén az illetékes hatóság 
megkövetelheti meghatározott vizsgálatok 
elvégzését. A kockázatkezelési rendszer 
olyan farmakovigilanciai tevékenységekből 
és beavatkozásokból áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok megállapítása, bemutatása, 
elkerülése vagy minimalizálása, beleértve 
az ilyen beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

Or. fr

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 47. módosításának ismételt bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 31
34. CIKK (2) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(2) Aggodalomra külön okot adó 
esetekben az illetékes hatóság a 
forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként megkövetelheti
kockázatkezelési rendszer létrehozását 
vagy meghatározott forgalomba hozatalt 
követő vizsgálatok elvégzését és 
felülvizsgálat céljából való benyújtását. A 
kockázatkezelési rendszer olyan 
farmakovigilanciai tevékenységekből és 
beavatkozásokból áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok megállapítása, bemutatása, 
elkerülése vagy minimalizálása, beleértve 
az ilyen beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

(2) Egy gyermekgyógyászati javallat 
forgalomba hozatali engedélyének 
feltétele, hogy az érintett cég 
kockázatkezelési rendszert hozzon létre. 
Szükség esetén az illetékes hatóság 
megkövetelheti meghatározott vizsgálatok 
elvégzését. A kockázatkezelési rendszer 
olyan farmakovigilanciai tevékenységekből 
és beavatkozásokból áll, amelyek célja a
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok megállapítása, bemutatása, 
elkerülése vagy minimalizálása, beleértve 
az ilyen beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.
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Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 47. módosításának ismételt bevezetése. A 
gyermekgyógyászati javallattal ellátott gyógyszerek tekintetében mindig kockázatkezelési 
rendszert kell működtetni.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 32
34. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezésein 
túl a 726/2004/EK rendelet és a 
2001/83/EK irányelv farmakovigilanciára 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekgyógyászati javallatokat is 
tartalmazó forgalomba hozatali 
engedélyeire.

Or. fr

Indokolás

A „szabályozás javítása” keretében hivatkozni kell a más jogszabályokban már elfogadott 
elvekre, amelyeket e rendelet szerint – különösen a farmakovigilancia tekintetében –
alkalmazni kell. E módosítás a 9. módosítás helyébe lép.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 33
34. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A forgalomba hozatal előtt és után 
jelentett kedvezőtlen reakciókra vonatkozó 
gyógyszermellékhatás-figyelési adatokat 
egy nyilvánosan hozzáférhető 
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nyilvántartásban rendszerezik.

Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat felülvizsgált 83. módosításának ismételt 
bevezetése. Elsődleges fontosságú, hogy a gyógyszermellékhatás-figyelési adatokat egy 
nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban rendszerezzék.

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 34
34A. CIKK (új)

34a. cikk
A forgalomba hozatal előtt és után 
jelentett kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
gyógyszermellékhatás-figyelési adatokat 
egy nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásban rendszerezik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 35
35. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A forgalomba hozatal előtt és után 
jelentett kedvezőtlen reakciókra vonatkozó 
gyógyszermellékhatás-figyelési adatokat 
egy nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásban rendszerezik.

Or. fr
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Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 83. módosításának ismételt bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 36
36. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A 28. cikk (3) bekezdésében említett 
nyilatkozatnak a forgalomba hozatali 
engedélybe történő belefoglalása e cikk (1) 
bekezdésének alkalmazása céljából 
történik.

(2) A 28. cikk (3) bekezdésében említett 
nyilatkozatnak és a 23. cikk (3a) 
bekezdésében említett nyilatkozatban 
szereplő határozatnak a forgalomba 
hozatali engedélybe történő belefoglalása e 
cikk (1) bekezdésének alkalmazása 
céljából történik.

Or. el

Indokolás

A változtatás a 23. cikk módosítása szempontjából szükséges (lásd a korábbi szóban forgó 
módosítást). A módosítás összhangban van a Tanácsnak a közös álláspont 52. cikke (1) 
bekezdésére vonatkozó módosításával és az Európai Parlament eljárási szabályzatának 62. 
cikkével.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 37
36. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
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gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre.

gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre, illetve olyan 
termékekre, amelyek hatóanyagai már 
részesültek az ugyanerre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vagy 
összetételre vonatkozó szabadalom 
előnyeiből, illetve ugyanerre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság egyéb formájában 
részesültek az EU-ban.

Or. en

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 52. módosításának ismételt bevezetése. Nincs 
szükség további kedvezményre a 36. cikk szerint, ha az ugyanarra a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vonatkozó másodlagos szabadalmak már lehetővé teszik a piaci 
kizárólagosságot.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 38
36. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre, illetve olyan 
termékekre, amelyek hatóanyagai már 
részesültek az ugyanerre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vagy 
összetételre vonatkozó szabadalom 
előnyeiből.
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Or. en

Indokolás

Nincs szükség további kedvezményre a 36. cikk szerint, ha az ugyanarra a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vonatkozó másodlagos szabadalmak már lehetővé teszik a 
piaci kizárólagosságot. E módosítás elfogadásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy 
szükségtelenül kiterjesztik az érett termékekre vonatkozó oltalmat, és ezzel növelik az 
egészségügyi költségvetés összköltségét.

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 39
36. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre, illetve olyan 
termékekre, amelyek hatóanyagai már 
részesültek az ugyanerre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vagy 
összetételre vonatkozó szabadalom 
előnyeiből.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további kedvezményre a 36. cikk szerint, ha az ugyanarra a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vonatkozó másodlagos szabadalmak már lehetővé teszik a 
piaci kizárólagosságot. E módosítás elfogadásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy 
szükségtelenül kiterjesztik az érett termékekre vonatkozó oltalmat, és ezzel növelik az 
egészségügyi költségvetés összköltségét.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 40
36. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést olyan 
termékekre kell alkalmazni, amelyek az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványra feljogosító szabadalom véd. 
Nem alkalmazhatók a 141/2000/EK 
rendelet értelmében ritka betegségek 
gyógyszereinek minősülő 
gyógyszerkészítményekre, illetve olyan 
termékekre, amelyek hatóanyagai már 
részesültek az ugyanerre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vagy 
összetételre vonatkozó szabadalom 
előnyeiből.

Or. fr

Indokolás

A 2005. szeptember 7-én elfogadott első olvasat 52. módosítása egyes részeinek ismételt 
bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 41
45. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A (3) bekezdés alkalmazása céljából a 
Bizottság az Ügynökséggel konzultálva 
iránymutatásokat dolgoz ki annak 
érdekében, hogy megállapítsa a 
vizsgálatok jelentőségével kapcsolatos 
értékelési kritériumokat.
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Or. fr

Indokolás

Ebben az összefüggésben az Ügynökség tudományos szakértelmére alapozva a Bizottságnak 
kell döntenie arról, hogy mely vizsgálatokat tekintik szükségesnek és/vagy fontosnak. E 
módosítás a 12. módosítás helyébe lép.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 42
52. CIKK 1. PONT

1. cikk e) pont (1768/92/EGK rendelet)

„e) Az „időtartam meghosszabbítása iránti 
kérelem” a tanúsítvány időtartamának az e 
rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről szóló, …-i 
…/…/EK+ európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 36. cikke szerinti meghosszabbítása 
iránti kérelem;”

„e) Az „időtartam meghosszabbítása iránti 
kérelem” a tanúsítvány időtartamának az e 
rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről szóló, …-i 
…/…/EK+ európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 36. cikke szerinti meghosszabbítása 
iránti kérelem; amennyiben e rendelet 13. 
cikke (1) bekezdésének alkalmazása nem 
vezet pozitív időtartamhoz, az „időtartam 
meghosszabbítása iránti kérelem” egy hat 
hónapig érvényes tanúsítvány iránti 
kérelem.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg csak 6 hónapos hosszabbítást tesz lehetővé a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvánnyal védett termékek tekintetében. Sok gyógyszert alapvető terápiás jelentőségük 
miatt öt évnél rövidebb időtartam alatt hagynak jóvá, így nem részesülnek a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány kiterjesztésének előnyeiből. A jelenlegi szöveg szerint ezek nem jogosultak a 
gyermekgyógyászati felhasználás kiterjesztésére. Ennek gyakorlati következménye az lehet, 
hogy visszaveti az ezekkel a termékekkel kapcsolatos gyermekgyógyászati klinikai kísérleteket 
– a gyorsan létrehozott termékek kiterjesztett oltalmának tilalma életmentő gyógyszerek 
bevezetését késleltetheti. A gyermekgyógyászati klinikai kísérletek, különösen az életmentő 
gyógyszerekre vonatkozó kísérletek számának növelésével e módosítás jelentősen 
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hozzájárulna a rendelet célkitűzéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Jolanta Dičkutė

Módosítás: 43
52. CIKK 1. PONT

1. cikk e) pont (1768/92/EGK rendelet)

„e) Az „időtartam meghosszabbítása iránti 
kérelem” a tanúsítvány időtartamának az e 
rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről szóló, …-i 
…/…/EK+ európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 36. cikke szerinti meghosszabbítása 
iránti kérelem;”

„e) Az „időtartam meghosszabbítása iránti 
kérelem” a tanúsítvány időtartamának az e 
rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről szóló, …-i 
…/…/EK+ európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 36. cikke szerinti meghosszabbítása 
iránti kérelem; amennyiben e rendelet 13. 
cikke (1) bekezdésének alkalmazása nem 
vezet pozitív időtartamhoz, az „időtartam 
meghosszabbítása iránti kérelem” egy hat 
hónapig érvényes tanúsítvány iránti 
kérelem.”

Or. en

Indokolás

Lásd ugyanennek a szerzőnek a (27) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer, RFrédérique Ries

Módosítás: 44
52. CIKK 2. PONT

7. cikk (4) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

(4) A már kiadott tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb 
a tanúsítvány lejárta előtt két évvel kell 
benyújtani.

(4) A már kiadott tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb 
a tanúsítvány lejárta előtt hat hónappal kell 
benyújtani.

Or. en
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Indokolás

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem 
benyújtásának az 52. cikk 2. pontjában előírt határidejét az eredeti tanúsítvány lejárta előtti 2 
évről hat hónapra kell csökkenteni: sok olyan eset van, amikor a gyermekgyógyászati klinikai 
kísérleteket nem lehet befejezni a termék életciklusának egy késői szakaszáig. Az esetek 
többségében a gyógyszerkészítmény felnőttek tekintetében vizsgált hatásosságára és 
biztonságosságára vonatkozó egyértelmű és pontos információk nélkül (kedvezőtlen reakciók, 
ellenjavallatok, kölcsönhatás más gyógyszerekkel) etikailag nem támasztható alá a 
gyermekgyógyászati vizsgálatok végrehajtása, és így a vizsgálatban való részvétel 
szempontjából nem biztosított kellőképpen a gyermekek biztonsága. Ezért érdemes a 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem 
benyújtásának határidejét két évről hat hónapra csökkenteni, hogy ösztönözzék a kérelmezőt a 
vizsgálatok folytatására, és ezzel egyidejűleg maximalizálják a kutatás időtartamát.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 45
52. CIKK 2. PONT

7. cikk (4a) bekezdés (új) (1768/92/EGK rendelet)

(4a) A (4) bekezdés ellenére a .../.../EK 
rendelet+ hatálybalépése után öt évig a már 
megadott tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítására irányuló kérelmet 
legkésőbb a tanúsítvány lejárta előtt hat 
hónappal kell benyújtani.

Or. xm

Indokolás

Mivel vannak olyan gyógyszerkészítmények, amelyek szabadalmi oltalma az irányelv 
elfogadásától számított két éven belül lejár, lehetővé kell tenni az e gyógyszerkészítmények 
szabadalmi oltalmának meghosszabbítására irányuló kérelmet is.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 46
54. CIKK 1A. PONT (új)

117. cikk (1) bekezdés da) pont (új) (2001/83/EK irányelv)

A 2001/83/EK irányelv 117. cikkének (1) 
bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„da) olyan anyagokat tartalmaz, amelyek 
segédanyagok vagy a külső réteg 
összetevőiként a 67/548/EGK irányelv1 I. 
mellékletében felsorolt kategóriák szerint 
rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus 
hatásúak.
______

1 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 
2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 
2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.”

Or. en

Indokolás

Egy új fejlemény miatt (62. cikk (2d) bekezdés) bevezetett új módosítás. A legújabb 
németországi kutatások kimutatták, hogy több mint 50, orvosi rendelvényre vagy vény nélkül 
kapható gyógyszerkészítményben használnak reprotoxikus anyagot segédanyagként. Ki kell 
vonni a piacról a segédanyagként vagy a külső rétegben rákkeltő, mutagén és reprotoxikus 
anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítményeket. Ugyanerre a terápiás célra rendelkezésre 
állnak helyettesítő gyógyszerkészítmények. Így a gyártók kérelmezhetik az engedélyben 
meghatározottaktól való eltérést, hogy olyan módosított gyógyszerkészítményeket áruljanak, 
amelyek segédanyagként vagy a külső rétegben nem tartalmaznak rákkeltő, mutagén és 
reprotoxikus anyagokat. A helyettesítő anyagok széles körben rendelkezésre állnak és 
használatban vannak.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 47
54. CIKK 1B. PONT (új)

I. melléklet 3.2.2.4.a) pont (2001/83/EK irányelv)

A 2001/83/EK irányelv I. mellékletének 
3.2.2.4.a) pontja a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„A 67/548/EGK irányelv szerint1 rákkeltő, 
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mutagén vagy reprotoxikus anyagként az 
1., 2. vagy 3. kategóriába sorolt anyagok 
nem használhatók 
gyógyszerkészítményekben segédanyagok 
összetevőiként vagy a külső réteg 
összetevőiként. A 3. kategóriába sorolt 
anyagok felhasználhatók, amennyiben az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
foglalkozó bizottság értékelte az anyagot, és 
elfogadhatónak ítélte meg a 
gyógyszerkészítményekben való 
felhasználásukat.
______

1 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 
2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 
2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.”

Or. en

Indokolás

Egy új fejlemény miatt (62. cikk (2d) bekezdés) bevezetett új módosítás. A legújabb 
németországi kutatások kimutatták, hogy több mint 50, orvosi rendelvényre vagy vény nélkül 
kapható gyógyszerkészítményben használnak reprotoxikus anyagot segédanyagként. Ez 
nagyon magas expozícióhoz vezetett ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. Ez különösen a 
terhes nőknél okoz problémákat, mivel ezek az anyagok hozzájárulhatnak az újszülött fiúknál 
megfigyelhető genitális malformáció fokozódásához. A jövőben el kell kerülni a rákkeltő, 
mutagén vagy reprotoxikus anyagok segédanyagként vagy a külső rétegben való 
felhasználását. Ezért a segédanyagok ellenőrzésekor meg kell tiltani az ilyen anyagok 
használatát.


