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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:52
(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. november 
6-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1.cikkének (2) bekezdése és I. melléklete 
értelmében biológiai 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek 
annyiban, amennyiben azokat emberi 
betegségek gyógyítását vagy megelőzését 
szolgáló tulajdonságokkal rendelkezőnek 
vagy úgy mutatják be, hogy azok 
farmakológiai, immunológiai vagy 

(2) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. november 
6-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1.cikkének (2) bekezdése és I. melléklete 
értelmében biológiai 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek 
annyiban, amennyiben azokat emberi 
betegségek gyógyítását vagy megelőzését 
szolgáló tulajdonságokkal rendelkezőnek 
vagy úgy mutatják be, hogy azok elsősorban 
farmakológiai, immunológiai vagy 
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metabolikus hatás kiváltása révén élettani 
funkciók helyreállítása, visszaállítása vagy 
módosítása céljából emberen 
felhasználhatók vagy embernek beadhatók. 
Így az azok gyártására, forgalmazására és 
felhasználására vonatkozó szabályok 
legfontosabb céljának a közegészség 
megóvását kell tekinteni.

metabolikus hatás kiváltása révén élettani 
funkciók helyreállítása, visszaállítása vagy 
módosítása céljából emberen 
felhasználhatók vagy embernek beadhatók. 
Így az azok gyártására, forgalmazására és 
felhasználására vonatkozó szabályok 
legfontosabb céljának a közegészség 
megóvását kell tekinteni.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 48. módosítása)

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv meghatározza azt a szabályozási keretet, 
amelyet megfelelően a módosított szövet alapú készítményeket tartalmazó vagy az azokból 
készült eszközök ellenőrzéséhez igazítottak. Amennyiben egy módosított szövet alapú 
készítmény megfelel az irányelv 1. cikkében említett „orvostechnikai eszköz” 
fogalommeghatározásának (és ezért működésének módja elsősorban nem farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus természetű), annak az irányelv szabályozása alá kell 
tartoznia, habár további egyedi követelményekre lehet szükség.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás:53
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) Jogbiztonsági okokból fontos, hogy 
azokat az irányelveket, amelyeken e 
rendeletre irányuló javaslat alapul, 
különösen az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekről szóló 2004/27/EK 
irányelvet1, az emberi szövetekről és 
sejtekről szóló 2004/23/EK2 és 2006/17/EK 
irányelvet3, és az emberi felhasználásra 
szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények
tekintetében a helyes klinikai gyakorlat 
elveinek és részletes iránymutatásainak 
megállapításáról szóló 2005. április 8-i, 
2005/28/EK bizottsági irányelvet4, 
határidőn belül vagy a lehető 
leggyorsabban átültesse valamennyi 
tagállam;
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1 Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/27/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 136., 
2004.4.30., 34. o.).
2 Az emberi szövetek és sejtek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírások megállapításáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 102., 
2004.4.7., 48. o.)
3 A 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó 
egyes technikai követelmények vonatkozásában 
történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i 
2006/17/EK bizottsági irányelv (HL L 38., 2006.2.9., 
40. o.).
4 HL L 91., 2005.4.9., 13. o.

Or. fr

(Az AM FdR 620607 korábbi 50. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

Önmagától értetődő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:54
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(5) Ez a rendelet különös jogi norma, amely 
a 2001/83/EK irányelvben 
megállapítottakat további rendelkezésekkel 
egészíti ki. A 2001/83/EK irányelv II. 
címében meghatározott közösségi 
gyógyszerészeti jogszabályok általános 
hatályával összhangban e rendelet hatálya 
alá kell tartoznia az olyan fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények szabályozásának, 
amelyeket a tagállamok piacán történő 
forgalomba hozatalra szánnak, és iparilag 
készítik vagy ipari eljárást magában foglaló 
módszerrel gyártanak. Ennek megfelelően 
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terápiás gyógyszerkészítményeket. ki kell zárni a rendelet hatálya alól az egyes 
betegek részére egy egyedi orvosi 
rendelvény betartása érdekében, teljes 
egészben kórházban, egyszeri alkalommal, 
egyedi, nem szabványosított és nem 
szabadalmaztatott eljárásnak megfelelően, 
egy orvos kizárólagos szakmai felelőssége 
mellett vagy klinikai kutatás céljából
előállított és kórházban felhasznált, fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez a rendelet a 2001/83/EK irányelv tekintetében egy különös 
jogi norma, mivel kifejezetten a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó kiegészítő 
követelményeket vezet be. E rendelet hatálya megegyezik a gyógyszerészeti jogszabályoknak a 
2001/83/EK irányelvben megállapított általános hatályával. Amennyiben a kórházak vagy 
más intézmények rutinszerűen bevált eljárást alkalmaznak a betegeknek szánt kezelések 
létrehozására, meg kell felelniük e rendelet rendelkezéseinek. Ha azonban a kórházak kutatási 
célból vagy kivételes, egyszeri alkalommal állítanak elő fejlett terápiás készítményeket, nem 
kell betartaniuk a központosított engedélyezési eljárást.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás:55
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(5) Ez a rendelet különös jogi norma, amely 
a 2001/83/EK irányelvben 
megállapítottakat további rendelkezésekkel 
egészíti ki. A 2001/83/EK irányelv 
2.cikkének (1) bekezdése értelmében e
rendelet hatálya alá kell tartoznia az olyan 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
szabályozásának, amelyeket a tagállamok 
piacán történő forgalomba hozatalra 
szánnak, és iparilag készítik vagy ipari 
eljárást magában foglaló módszerrel 
gyártanak. Ennek megfelelően ki kell zárni 
a rendelet hatálya alól az egyes betegek 
részére orvosi rendelvénynek megfelelően, 
teljes egészben kórházi körülmények között 
és nem haszonszerzés céljából előállított és 
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felhasznált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy e rendelet hatálya alól zárják ki a kórházi körülmények között előállított és 
felhasznált fejlett terápiás gyógyszerkészítményeket. Ez lehetővé tenné például, hogy a 
nemzeti egészségügyi rendszereken belül nemzeti kiválósági hálózatokat hozzanak létre a 
sejtterápia és a szöveti sebészet terén.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:56
(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) E rendelet célja csupán az, hogy 
megszüntesse a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények szabad mozgásának 
bizonyos korlátozásait. Nem harmonizálja a 
tagállamok e területre vonatkozó 
szabályozási rendszereinek valamennyi 
vonatkozását. Ezért ez a rendelet egyes 
korlátozásokra nincs hatással, és azok a 
Szerződés 30. cikkével összhangban 
fennmaradhatnak. A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények közösségi szintű 
szabályozása nem sértheti a tagállamok által 
emberi sejtek meghatározott típusai 
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.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak jogukban áll, hogy a Szerződés 30. cikkére hivatkozzanak, ha egyes áruk, 
azaz gyógyszerkészítmények szabad mozgását a közerkölccsel, a közrenddel vagy a 
közbiztonsággal kapcsolatos okból tiltani vagy korlátozni kívánják a piacukon. A 30. cikk 
azonban csak akkor alkalmazandó, ha a szabályozási intézkedés nem teljesen harmonizáló 
jellegű. Ezért teljesen egyértelművé kell tenni, hogy ez a rendelet csak részben harmonizáló 
jellegű. Ez a megközelítés összeegyeztethető a Jogi Bizottság 1A. cikkre (új) vonatkozó 
megközelítésével.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Módosítás:57
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) Ez a rendelet teljes mértékben 
tiszteletben tartja az emberi testnek és 
részeinek anyagi haszon forrásaként 
történő felhasználására vonatkozó, az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
elidegeníthetetlen minimális védelemként 
meghatározott, és az Európai Parlament 
által az emberi petesejtek kereskedelméről 
szóló 2005. március 10-i állásfoglalásában1

tovább hangsúlyozott tilalmat. E célkitűzés 
elérése érdekében biztosítani kell, hogy a 
szövetek és sejtek adományozása önkéntes 
és térítésmentes módon történjen, és 
begyűjtésüket ne haszonszerzés céljából 
végezzék. Az önkéntes és térítésmentes 
szövet- és sejtadományozás hozzájárul a 
szövetek és sejtek magas biztonsági 
előírásaihoz, és ennélfogva az emberi 
egészség védelméhez is.
1 HL C 320. (E), 2005.12.25., 251. o.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 53. módosítása)

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés 
veszélyeztesse az alapvető jogok védelmét. E jogokat – amelyek közül az egyik legfontosabb a 
személyi integritáshoz való jog – az oviedói egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja 
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meg. Ezeket a normákat különösen a rendkívül innovatív új készítményeknek számító, szövet-
és sejtalapú fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében kell betartani. Ennek 
összefüggésében az önkéntes és térítésmentes adományozás, valamint a nem haszonszerzés 
céljából végzett begyűjtés azok a fő elvek, amelyeket a Közösségben mindenütt okvetlenül 
tiszteletben kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:58
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) Ez a rendelet teljes mértékben 
tiszteletben tartja az emberi testnek és 
részeinek anyagi haszon forrásaként 
történő felhasználására vonatkozó, az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
elidegeníthetetlen minimális védelemként 
meghatározott, és az Európai Parlament 
által az emberi petesejtek kereskedelméről 
szóló 2005. március 10-i állásfoglalásában1

tovább hangsúlyozott tilalmat. E célkitűzés 
elérése érdekében biztosítani kell, hogy a 
szövetek és sejtek adományozása önkéntes 
és térítésmentes módon történjen, és 
begyűjtésüket ne haszonszerzés céljából 
végezzék. Az önkéntes és térítésmentes 
szövet- és sejtadományozás hozzájárul a 
szövetek és sejtek magas biztonsági 
előírásaihoz, és ennélfogva az emberi 
egészség védelméhez is.
1 HL C 320. (E), 2005.12.25., 251. o.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 53. módosítása)

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés 
veszélyeztesse az alapvető jogok védelmét. E jogokat – amelyek közül az egyik legfontosabb a 
személyi integritáshoz való jog – az oviedói egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja 
meg. Ezeket a normákat különösen a rendkívül innovatív új készítményeknek számító, szövet-
és sejtalapú fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében kell betartani. Ennek 
összefüggésében az önkéntes és térítésmentes adományozás, valamint a nem haszonszerzés 
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céljából végzett begyűjtés azok a fő elvek, amelyeket a Közösségben mindenütt okvetlenül 
tiszteletben kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:59
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 5. módosítása)

Indokolás

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

Módosítás:60
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 5. módosítása)

Indokolás

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



PE 382.323v03-00 10/2 AM\645919HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás:61
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

szerint az ember csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító eljárások nem 
szabadalmaztathatók. A jogi koherencia 
érdekében kizárólag a tagállamok adhatnak 
ki nemzeti engedélyeket az emberek 
csíravonalának genetikai azonosságát 
módosító készítményekre, és azokra nézve a 
2001/83/EK irányelv szerinti kölcsönös 
elismerési eljárás nem lehet kötelező.
1 HL L 121., 2001.5.1., 34. o.
2 HL L 213., 1998.7.30., 13. o.

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, amelyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak a nemzeti 
forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra nem vonatkozhat a nemzeti 
engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti kölcsönös elismerése.
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Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás:62
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

szerint az ember csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító eljárások nem 
szabadalmaztathatók. A jogi koherencia 
érdekében kizárólag a tagállamok adhatnak 
ki nemzeti engedélyeket az emberek 
csíravonalának genetikai azonosságát 
módosító készítményekre, és azokra nézve a 
2001/83/EK irányelv szerinti kölcsönös 
elismerési eljárás nem lehet kötelező.
1 HL L 121., 2001.5.1., 34. o.
2 HL L 213., 1998.7.30., 13. o.

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, amelyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak a nemzeti 
forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra nem vonatkozhat a nemzeti 
engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti kölcsönös elismerése.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:63
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 6. módosítása)

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:64
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 6. módosítása)

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás:65
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7c) Kizárólag a tagállamok adhatnak ki 
nemzeti engedélyeket az ember-állat 
hibridekből vagy kimérákból származó, 
illetve ember-állat hibridekből vagy 
kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmazó készítményekre, és ezekre nézve 
a 2001/83/EK irányelv szerinti kölcsönös 
elismerési eljárás nem lehet kötelező. Ez a 
rendelkezés nem érintheti az állati testi 
sejtek vagy szövetek emberi szervezetbe 
történő, terápiás célú átültetését, 
amennyiben azok a csíravonalra nincsenek 
hatással (pl. xenotranszplantáció).

Or. en

Indokolás

A 98/44/EK irányelv hangsúlyozza, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem 
szabadalmaztatható. Ezért nem adható közösségi engedély az ilyen szöveteket és sejteket 
tartalmazó vagy azokból származó készítményekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak az 
ilyen termékekre vonatkozó nemzeti forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra 
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nem vonatkozhat a nemzeti engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti 
kölcsönös elismerése. Ez a rendelkezés azonban nem érintheti a terápiás célú 
xenotranszplantációt, amennyiben az a csíravonalra nincsenek hatással.

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás:66
(7C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7c) Kizárólag a tagállamok adhatnak ki 
nemzeti engedélyeket az ember-állat 
hibridekből vagy kimérákból származó, 
illetve ember-állat hibridekből vagy 
kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmazó készítményekre, és ezekre nézve 
a 2001/83/EK irányelv szerinti kölcsönös 
elismerési eljárás nem lehet kötelező. Ez a 
rendelkezés nem érintheti az állati testi 
sejtek vagy szövetek emberi szervezetbe 
történő, terápiás célú átültetését, 
amennyiben azok a csíravonalra nincsenek 
hatással (pl. xenotranszplantáció).

Or. en

Indokolás

A 98/44/EK irányelv hangsúlyozza, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem 
szabadalmaztatható. Ezért nem adható közösségi engedély az ilyen szöveteket és sejteket 
tartalmazó vagy azokból származó készítményekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak az 
ilyen termékekre vonatkozó nemzeti forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra 
nem vonatkozhat a nemzeti engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti 
kölcsönös elismerése. Ez a rendelkezés azonban nem érintheti a terápiás célú 
xenotranszplantációt, amennyiben az a csíravonalra nincsenek hatással.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:67
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Elviekben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekben lévő emberi 

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

Or. en

Indokolás

Az új (7a) preambulumbekezdés és az új 3a. cikk beillesztésének következtében ennek a 
preambulumbekezdésnek a törlését javasoljuk.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:68
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az új (7a) preambulumbekezdés és az új 3a. cikk beillesztésének következtében ennek a 
preambulumbekezdésnek a törlését javasoljuk.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás:69
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

adományozása tekintetében tiszteletben kell 
tartani az európai elveket, mint például 
mind a donor, mind a recipiens 
anonimitása, a donor önzetlensége, 
valamint a donor és a recipiens közötti 
szolidaritás. Elviekben a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekben lévő emberi 
sejteket és szöveteket önkéntes és 
térítésmentes adományozásból kell 
begyűjteni. A tagállamokat sürgetik, hogy 
az emberi sejtek vagy szövetek beszerzése 
terén tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést az állami és nonprofit szektor 
hangsúlyos részvételének előmozdítása 
érdekében, mivel az önkéntes és 
térítésmentes szövet-és sejtadományozás 
hozzájárulhat a szövetek és sejtek magas 
szintű biztonsági előírásaihoz, és ennélfogva 
az emberi egészség védelméhez.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:70
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

14) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekben lévő emberi 
sejtek és szövetek önkéntes és térítésmentes 
adományozásból származnak. Az önkéntes 
és térítésmentes szövet- és sejtadományozás 
olyan jellegű tényező, amely hozzájárul a 
szövetek és sejtek biztonsági előírásainak 
növeléséhez, és ezáltal az emberi egészség 
védelméhez.

Or. fr

Indokolás

A (13) preambulumbekezdés szövegével való koherencia érdekében, újra meg kell erősíteni, 
hogy a sejtek és szövetek adományozása önkéntes és térítésmentes.
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Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:71
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények klinikai vizsgálatait 
az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv átfogó 
elveivel és etikai követelményeivel 
összhangban kell végezni. A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre azonban az egyedi 
körülményeknek megfelelően kialakított 
szabályokat kell megállapítani, a helyes 
klinikai gyakorlat elveinek és részletes 
iránymutatásainak megállapításáról az 
emberi felhasználásra szánt vizsgálati 
gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen 
termékek gyártási vagy behozatali
engedélyezéséről szóló, 2005. április 8-i 
2005/28/EK irányelv kiigazításával, a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények sajátos 
technikai jellemzőinek teljes figyelembe 
vétele érdekében.

(15) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények klinikai vizsgálatait 
az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv átfogó 
elveivel és etikai követelményeivel 
összhangban kell végezni. A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre azonban az egyedi 
körülményeknek megfelelően kialakított 
szabályokat kell megállapítani, a helyes 
klinikai gyakorlat elveinek és részletes 
iránymutatásainak megállapításáról az 
emberi felhasználásra szánt vizsgálati 
gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen 
termékek gyártási vagy behozatali 
engedélyezéséről szóló, 2005. április 8-i 
2005/28/EK irányelv kiigazításával, a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények sajátos 
technikai jellemzőinek teljes figyelembe 
vétele érdekében. Meg kell állapítani a 
kísérleti gyógyszerkészítmények gyártására 
vonatkozó egyedi követelményeket, 
amelyeket az előállításuk helyével
megegyező kórházban végzett klinikai 
vizsgálatokhoz szánt fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények előállítására kell 
alkalmazni. E szabályoknak megfelelő 
időközöket kell biztosítaniuk az egyes 
klinikai vizsgálatok között (beleértve a több 
helyszínen végzett klinikai vizsgálatokat), 
valamint biztosítaniuk kell a koordinált 
felügyeletet és információcserét.

Or. en
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Indokolás

A rendelet nem irányoz elő egyedi rendelkezést azon fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
gyártását illetően, amelyeket az előállításuk helyével megegyező kórházban végzett klinikai 
vizsgálatokhoz kívánnak felhasználni. A klinikai vizsgálatokat ezen felül a lehető 
legbiztonságosabb módon kell elvégezni (megfelelő időközök stb.).

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:72
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében.

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében. Az Ügynökségnek a 
kombinált készítmény e rendelet szerint 
elvégzett értékelésekor figyelembe kell 
vennie a bejelentett szervezet által arra 
vonatkozóan adott véleményt, hogy az 
orvostechnikai eszköz vagy az aktív 
beültethető orvostechnikai eszköz megfelel-
e a vonatkozó alapvető követelményeknek
az említett irányelvekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek betartását 
minden esetben az EU-ban az adott területet illetően szakértőnek tekintett szervezetnek kell 
értékelnie, azaz a bejelentett szervezeteknek (az Ügynökséghez való benyújtás előtt vagy az 
Ügynökség által végzett értékelés keretében). Az orvostechnikai eszközök értékelő 
eljárásaiban nem jártas egyéb felek által végzett bármely értékelés a készítmény nem 
megfelelő értékeléséhez vezethet, és következésképpen kockázatot jelenthet a betegek 
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biztonságára nézve.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás: 73
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében.

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében. Amennyiben az 
orvostechnikai eszközt vagy az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközt egy 
bejelentett szervezet az említett 
irányelvekkel összhangban előzőleg 
értékelte, ennek az értékelésnek az 
eredményeit az Ügynökségnek a kombinált 
készítmény e rendelet szerint elvégzett 
értékelésekor figyelembe kell vennie.

Or. en

Indokolás

A bejelentett szervezeteknek az orvostechnikai eszközök vagy aktív beültethető orvostechnikai 
eszközök értékelésével kapcsolatos kiterjedt tapasztalatai és szakismeretei folyamatos 
kihasználásának biztosítása érdekében a bejelentett szervezetek értékelhetik a kombinált 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények orvostechnikai eszköz vagy aktív beültethető 
orvostechnikai eszköz összetevőjét. Az Ügynökségnek ezen értékelések eredményeit a 
kombinált készítményekről szóló végső értékelésében figyelembe kell vennie .
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 74
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében.

(17) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak 
orvostechnikai eszközöket vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöket. Ezen 
eszközöknek meg kell felelniük az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
és az aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. 
június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben 
megállapított alapvető követelményeknek, a 
minőség és biztonság megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében. Az Ügynökségnek a 
kombinált készítmények e rendelet szerint 
elvégzett értékelésekor figyelembe kell 
vennie az orvostechnikai eszközöknek vagy 
aktív beültethető orvostechnikai 
eszközöknek az ezen irányelvek szerinti 
bejelentett szervezet által elvégzett 
értékelése eredményeit.

Or. de

Indokolás

A bejelentett szervezeteknek az orvostechnikai eszközök vagy aktív beültethető orvostechnikai 
eszközök értékelésével kapcsolatos kiterjedt tapasztalatait és szakismereteit figyelembe véve a 
bejelentett szervezeteknek kell értékelniük a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
orvostechnikai eszköz vagy aktív beültethető orvostechnikai eszköz összetevőjét. Az 
Ügynökségnek ezen értékelések eredményeit a kombinált készítményekről szóló végső 
értékelésében figyelembe kell vennie. E módosítás megfelel az előadó 7. módosításának, azzal 
az eltéréssel, hogy a „szükség esetén” szót törölték, mivel az eredményeket minden esetben 
figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:75
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(18) A 2001/83/EK irányelv alkalmazási 
előiratra, címkézésre és betegtájékoztatóra 
vonatkozó követelményeinek a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények technikai 
sajátosságaihoz történő hozzáigazításához 
külön szabályokat kell megállapítani.

(18) A 2001/83/EK irányelv alkalmazási 
előiratra, címkézésre és betegtájékoztatóra 
vonatkozó követelményeinek a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények technikai 
sajátosságaihoz történő hozzáigazításához 
külön szabályokat kell megállapítani. 
Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben 
meg kell felelniük a betegek azon jogának, 
hogy a donor anonimitásának tiszteletben 
tartása mellett megismerhessék a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények 
elkészítéséhez felhasznált bármely szövet és 
sejt eredetét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:76
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) A betegek hosszú távú figyelemmel 
kísérése és a farmakovigilancia a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmények döntő 
vonatkozása. Amennyiben az 
közegészségügyi alapon indokolt, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának 
emiatt megfelelő kockázatkezelési rendszert 
kell működésbe állítania e vonatkozások
kezelésére.

(19) A hatékonyság és a mellékhatások 
nyomon követése a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények döntő vonatkozása. 
A kérelmezőnek ezért a forgalomba 
hozatali engedély iránti kérelmében 
részleteznie kell azt, hogy terveznek-e 
intézkedéseket ezen nyomon követés 
biztosítására, és melyek ezek. Amennyiben 
az közegészségügyi alapon indokolt, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának 
megfelelő kockázatkezelési rendszert is
működésbe kell állítania a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekhez kapcsolódó 
kockázatok kezelésére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítaná a meglévő gyógyszerészeti jogszabályokkal fennálló jobb 
koherenciát és a magas szintű farmakovigilanciát.
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Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:77
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Mivel e területen a tudomány nagyon 
gyorsan fejlődik, a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket fejlesztő 
vállalkozásoknak lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy tudományos tanácsokat kérjenek 
az Ügynökségtől, beleértve az engedélyezés 
utáni tevékenységekre vonatkozó tanácsokat 
is. Ösztönzőként a legalacsonyabb szinten 
kell tartani az e tudományos tanácsokért 
fizetendő díjat.

(21) Mivel e területen a tudomány nagyon 
gyorsan fejlődik, a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket fejlesztő 
vállalkozásoknak lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy tudományos tanácsokat kérjenek 
az Ügynökségtől, beleértve az engedélyezés 
utáni tevékenységekre vonatkozó tanácsokat 
is. Ösztönzőként a legalacsonyabb szinten 
kell tartani az e tudományos tanácsokért 
fizetendő díjat a kis- és középvállalkozások 
számára, és azt más kérelmezők esetében is 
csökkenteni kell.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 66. módosítása)

Indokolás

Ez a rendelet ösztönözni és támogatni kívánja a KKV-kat a fejlett terápiás
gyógyszerkészítmények terén. Ezért a KKV-kra vonatkozóan a tudományos tanácsadással 
kapcsolatos egyedi díjcsökkentések bevezetésére van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:78
(22) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(22) Az Ügynökséget fel kell jogosítani arra, 
hogy tudományos ajánlásokat adjon arra 
nézve, hogy a sejteken vagy szöveteken 
alapuló valamely készítmény megfelel-e a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményeket 
meghatározó tudományos szempontoknak, 
annak érdekében, hogy a lehető legkorábban 
kezelhetők legyenek a más területekkel, mint 
például a kozmetikával vagy az 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
olyan határkérdések, amelyek a tudomány 

(22) Az Ügynökséget fel kell jogosítani arra, 
hogy tudományos ajánlásokat adjon arra 
nézve, hogy a géneken, sejteken vagy 
szöveteken alapuló valamely készítmény 
megfelel-e a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket meghatározó 
tudományos szempontoknak, annak 
érdekében, hogy a lehető legkorábban 
kezelhetők legyenek a más területekkel, mint 
például a kozmetikával vagy az 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
olyan határkérdések, amelyek a tudomány 
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fejlődése folytán felmerülhetnek. fejlődése folytán felmerülhetnek. Az 
egyedülálló szakismerettel bíró, fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak 
kiemelkedő szerepet kell betöltenie az ilyen 
tanácsadás terén.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos egyedi szakismereténél fogva a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak közre kell működnie a piaci szereplőknek a tekintetben 
nyújtott tanácsadásban, hogy valamely készítmény fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek 
minősül-e.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:79
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

(27) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. Az említett 
határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárást kell 
alkalmazni az e rendelet II–IV. melléklete 
módosításának, valamint a 2001/83/EK 
irányelv I. melléklete módosításának 
elfogadására. Mivel ezek az intézkedések a 
teljes szabályozási keret megfelelő 
működéséhez nélkülözhetetlenek, azokat 
gyorsan, ennek a rendeletnek a 
hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A gyártók nem lesznek abban a helyzetben, hogy fejlesztési protokollokat készítsenek, amíg a 
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technikai követelményeket közzé nem teszik, és a helyes klinikai gyakorlatról szóló irányelv és 
a helyes gyártási gyakorlatról szóló irányelv kiigazításait nem véglegesítik. Ezért 9 hónapos 
határidőt javasolunk a szükséges intézkedések Bizottság általi elfogadására

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:80
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, B) PONT, (2A) ALBEKEZDÉS (ÚJ)

A nem életképes emberi vagy állati 
szöveteket és/vagy sejteket tartalmazó vagy 
kizárólag ezekből előállított azon 
készítmények, amelyek elsősorban nem 
farmakológiai, immunológiai úton vagy 
metabolikusan fejtik ki hatásukat, nem 
tartoznak e fogalommeghatározás alá.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv meghatározza azt a szabályozási keretet, 
amelyet megfelelően a módosított szövet alapú készítményeket tartalmazó vagy az azokból 
készült eszközök ellenőrzéséhez igazítottak. Amennyiben egy módosított szövet alapú 
készítmény megfelel az irányelv 1. cikkében említett „orvostechnikai eszköz” 
fogalommeghatározásának (és ezért működésének módja elsősorban nem farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus természetű), annak az irányelv szabályozása alá kell 
tartoznia, habár további egyedi követelményekre lehet szükség.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás:81
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT, 2. FRANCIA BEKEZDÉS

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

– sejtes vagy szövetösszetevő részt 
tartalmaz.

Or. en
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(Az AM FdR 620607 korábbi 63. módosítása)

Indokolás

A jogbiztonság fokozása és a fejlett gyógyszerkészítmények biztonsága érdekében egy 
kombinált készítménynek e rendelet hatálya alá kell tartoznia, ha sejtes- vagy szövetösszetevő 
részt tartalmaz.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:82
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, DA) PONT (új)

da) a kiméra jelentése:

- olyan embrió, amelybe bármilyen, nem 
emberi életforma sejtjét ültették be; vagy
- olyan embrió, amely egynél több embrió, 
magzat vagy emberi lény sejtjeiből áll.

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 18. módosítása módosított indokolással)

Indokolás

E fogalommeghatározás beillesztésére e rendelet 3c. cikke miatt kerül sor.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:83
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, DA) PONT (új)

da) a kiméra jelentése:

- olyan embrió, amelybe bármilyen, nem 
emberi életforma sejtjét ültették be; vagy
- olyan embrió, amely egynél több embrió, 
magzat vagy emberi lény sejtjeiből áll.

Or. en
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(A PR FdR 617323 korábbi 18. módosítása módosított indokolással)

Indokolás

E fogalommeghatározás beillesztésére e rendelet 3c. cikke miatt kerül sor.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:84
2. CIKK (1) BEKEZDÉS DB) PONT (új)

db) a hibrid jelentése:

- olyan emberi petesejt, amelyet egy nem 
emberi életforma spermájával 
termékenyítettek meg;

- egy nem emberi életforma olyan 
petesejtje, amelyet emberi spermával 
termékenyítettek meg;

- olyan emberi petesejt, amelybe egy nem 
emberi életforma sejtjének sejtmagját 
ültették;

- egy nem emberi életforma petesejtje, 
amelybe egy emberi sejt sejtmagját ültették; 
vagy

- emberi petesejt vagy egy nem emberi 
életforma petesejtje, amely egyéb módon 
tartalmazza mind egy emberi lény, mind 
egy nem emberi életforma 
kromoszómáinak haploid készleteit.

Or. en

( A PR FdR 617323 korábbi 19. módosítása módosított indokolással)

Indokolás

E fogalommeghatározás beillesztésére e rendelet 3c. cikke miatt kerül sor.
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Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:85
2. CIKK (1) BEKEZDÉS DB) PONT (új)

db) a hibrid jelentése:

- olyan emberi petesejt, amelyet egy nem 
emberi életforma spermájával 
termékenyítettek meg;

- egy nem emberi életforma olyan 
petesejtje, amelyet emberi spermával 
termékenyítettek meg;

- olyan emberi petesejt, amelybe egy nem 
emberi életforma sejtjének sejtmagját 
ültették;

- egy nem emberi életforma petesejtje, 
amelybe egy emberi sejt sejtmagját ültették; 
vagy

- emberi petesejt vagy egy nem emberi 
életforma petesejtje, amely egyéb módon 
tartalmazza mind egy emberi lény, mind 
egy nem emberi életforma 
kromoszómáinak haploid készleteit.

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 19. módosítása módosított indokolással)

Indokolás

E fogalommeghatározás beillesztésére e rendelet 3c. cikke miatt kerül sor.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:86
3. CIKK

Amennyiben valamely fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény emberi sejteket vagy 
szöveteket tartalmaz, az adományozást, 

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

gyűjtést és vizsgálatot a 2004/23/EK 
irányelvben megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően, az e rendeletben szereplő 
egyedibb rendelkezések sérelme nélkül kell 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

A meglevő jogszabályoknak megfelelően az emberi szövetek és sejtek adományozásának, 
gyűjtésének és tesztelésének a Közösségben az egészségvédelem magas szintjének biztosítása 
érdekében magas szintű minőségi és biztonsági előírásokat kell teljesítenie. Emellett azt is 
biztosítani kell, hogy az emberi testet vagy annak részeit ne használják kereskedelmi célra. 
Ezért e rendelet alkalmazásában a tagállamoknak fontos kötelességük, hogy biztosítsák az 
önkéntes és térítésmentes adományozást, és garantálják, hogy a szövetek vagy sejtek gyűjtése 
ne haszonszerzés céljából történjen (új 3a. cikk).

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:87
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, az e rendeletben szereplő 
egyedibb rendelkezések sérelme nélkül kell 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

A meglevő jogszabályoknak megfelelően az emberi szövetek és sejtek adományozásának, 
gyűjtésének és tesztelésének a Közösségben az egészségvédelem magas szintjének biztosítása 
érdekében magas szintű minőségi és biztonsági előírásokat kell teljesítenie. Emellett azt is 
biztosítani kell, hogy az emberi testet vagy annak részeit ne használják kereskedelmi célra. 
Ezért e rendelet alkalmazásában a tagállamoknak fontos kötelességük, hogy biztosítsák az 
önkéntes és térítésmentes adományozást, és garantálják, hogy a szövetek vagy sejtek gyűjtése 
ne haszonszerzés céljából történjen (új 3a. cikk).
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:88
3A. CIKK (új)

3a. cikk
Az emberi test kereskedelmi jellegű 

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 20. módosítása)

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés 
veszélyeztesse az alapvető jogok védelmét. E jogokat – amelyek közül az egyik legfontosabb a 
személyi integritáshoz való jog – az oviedói egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja 
meg. Ezeket a normákat csak akkor lehet fenntartani, ha azokat az engedélyezési eljárás 
minden szakaszában gondosan betartják. Ezért ennek a kötelezettségnek az EMEA-ra kell 
hárulnia. A tagállamoknak továbbá ennek érdekében kötelességük biztosítani az önkéntes és 
térítésmentes adományozást, illetve azt, hogy a szövetek vagy sejtek begyűjtése ne 
haszonszerzés céljából történjen.
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Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:89
3A. CIKK (új)

3a. cikk
Az emberi test kereskedelmi jellegű 

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 20. módosítása)

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés 
veszélyeztesse az alapvető jogok védelmét. E jogokat – amelyek közül az egyik legfontosabb a 
személyi integritáshoz való jog – az oviedói egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja 
meg. Ezeket a normákat csak akkor lehet fenntartani, ha azokat az engedélyezési eljárás 
minden szakaszában gondosan betartják. Ezért ennek a kötelezettségnek az EMEA-ra kell 
hárulnia. A tagállamoknak továbbá ennek érdekében kötelességük biztosítani az önkéntes és 
térítésmentes adományozást, illetve azt, hogy a szövetek vagy sejtek begyűjtése ne 
haszonszerzés céljából történjen.
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Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás:90
3A. CIKK (új)

3a. cikk
Az emberi test kereskedelmi jellegű 

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

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 20. módosítása)

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy a biotechnológia és a biogyógyászat terén zajló gyors fejlődés 
veszélyeztesse az alapvető jogok védelmét. E jogokat – amelyek közül az egyik legfontosabb a 
személyi integritáshoz való jog – az oviedói egyezmény, valamint az alapjogi charta állapítja 
meg. Ezeket a normákat csak akkor lehet fenntartani, ha azokat az engedélyezési eljárás 
minden szakaszában gondosan betartják. Ezért ennek a kötelezettségnek az EMEA-ra kell 
hárulnia. A tagállamoknak továbbá ennek érdekében kötelességük biztosítani az önkéntes és 
térítésmentes adományozást, illetve azt, hogy a szövetek vagy sejtek begyűjtése ne 
haszonszerzés céljából történjen.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:91
3B. CIKK (új)

3b. cikk
Az emberi csíravonalat módosító 

készítmények betiltása
Az emberek csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító készítmények nem 
engedélyezhetők, kivéve a nemi mirigyek 
daganatos megbetegedéseinek kezelésére 
szánt készítményeket.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 65. módosítása)

Indokolás

Ahogy azt az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság 
veszélybe kerül, ha a genetikai azonosság öröklődését megváltoztatják. Azok a készítmények, 
amelyekre vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv alapján nem végezhetők megfelelő klinikai 
vizsgálatok, és a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, e rendelet 
szerint sem engedélyezhetők. A nemi mirigyek daganatos megbetegedéseinek kezelését 
szolgáló készítmények számára azonban lehetővé kell tenni az európai forgalomba hozatali 
engedély megszerzését.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:92
3B. CIKK (új)

3b. cikk
Az emberi csíravonalat módosító 

készítmények betiltása
Az emberek csíravonalának genetikai 
azonosságát módosító készítmények nem 
engedélyezhetők, kivéve a nemi mirigyek 
daganatos megbetegedéseinek kezelésére 
szánt készítményeket.

Or. en
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(Az AM FdR 620607 korábbi 65. módosítása)

Indokolás

Ahogy azt az oviedói egyezmény 1. és 13. cikke egyértelművé teszi, az emberi méltóság 
veszélybe kerül, ha a genetikai azonosság öröklődését megváltoztatják. Azok a készítmények, 
amelyekre vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv alapján nem végezhetők megfelelő klinikai 
vizsgálatok, és a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, e rendelet 
szerint sem engedélyezhetők. A nemi mirigyek daganatos megbetegedéseinek kezelését 
szolgáló készítmények számára azonban lehetővé kell tenni az európai forgalomba hozatali 
engedély megszerzését.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Módosítás:93
3C. CIKK (új)

3b. cikk
Az ember-állat hibridekből vagy 

kimérákból származó készítmények 
betiltása

Nem engedélyezhetők azok a készítmények, 
amelyek ember-állat hibridekből vagy 
kimérákból származnak, illetve ember-állat 
hibridekből vagy kimérákból származó 
vagy ezekből előállított szöveteket vagy 
sejteket tartalmaznak.
E rendelkezés nem zárhatja ki az állati testi 
sejtek vagy szövetek emberi szervezetbe 
történő, terápiás célú átültetését, 
amennyiben azok a csíravonalra nincsenek 
hatással.

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 22. módosítása)

Indokolás

A személyek fizikai és szellemi integritását és az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, az 
EU alapjogi chartájában hangsúlyozottaknak megfelelően. Az ember-állat hibridek vagy 
kimérák létrehozása veszélyezteti a személyi integritáshoz való jogot, és sérti az emberi 
méltóságot. Ezen felül a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv 
kiemeli, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható. Ezért az 
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ilyen szövetekből vagy sejtekből álló vagy azokból származó készítmények e rendelet szerint 
nem engedélyezhetők.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás:94
3C. CIKK (új)

3b. cikk
Az ember-állat hibridekből vagy 

kimérákból származó készítmények 
betiltása

Nem engedélyezhetők azok a készítmények, 
amelyek ember-állat hibridekből vagy 
kimérákból származnak, illetve ember-állat 
hibridekből vagy kimérákból származó 
vagy ezekből előállított szöveteket vagy 
sejteket tartalmaznak.
E rendelkezés nem zárhatja ki az állati testi 
sejtek vagy szövetek emberi szervezetbe 
történő, terápiás célú átültetését, 
amennyiben azok a csíravonalra nincsenek 
hatással.

Or. en

(A PR FdR 617323 korábbi 22. módosítása)

Indokolás

A személyek fizikai és szellemi integritását és az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, az 
EU alapjogi chartájában hangsúlyozottaknak megfelelően. Az ember-állat hibridek vagy 
kimérák létrehozása veszélyezteti a személyi integritáshoz való jogot, és sérti az emberi 
méltóságot. Ezen felül a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv 
kiemeli, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható. Ezért az 
ilyen szövetekből vagy sejtekből álló vagy azokból származó készítmények e rendelet szerint 
nem engedélyezhetők.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:95
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS
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(1) A génterápiás és a szomatikus 
sejtterápiás gyógyszerek vonatkozásában a 
2001/20/EK irányelv 6. cikkének (7) 
bekezdésében, 9. cikkének (4) bekezdésében 
és 9. cikkének (6) bekezdésében 
megállapított szabályokat a módosított 
szövet alapú készítményekre is alkalmazni 
kell.

(1) A génterápiás és a szomatikus 
sejtterápiás gyógyszerek vonatkozásában a 
2001/20/EK irányelv 6. cikkének (7) 
bekezdésében, 9. cikkének (4) bekezdésében 
és 9. cikkének (6) bekezdésében 
megállapított szabályokat nem kell 
alkalmazni a módosított szövet alapú 
készítményekre.

Or. en

Indokolás

A génterápiás és szomatikus sejtterápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó (a klinikai 
vizsgálatokról szóló irányelv által előírt) 180 napos meghosszabbított felülvizsgálati 
időszakot a módosított szövet alapú készítményekre nem kell alkalmazni. A szóban forgó 
készítmények némelyike az orvostechnikai eszközökről szóló jelenlegi irányelv szerint sokkal 
egyszerűbb és sokkal gyorsabb eljárásokon megy keresztül, amelyek teljes mértékben 
megfelelők. Ezen felül az Egyesült Államok jelenlegi (működő) jogszabályai arra utalnak, 
hogy e készítmények esetében 30 nap elegendő, és semmi nem utal arra, hogy ez az időkeret 
ne lenne helyénvaló. Ezért azt javasoljuk, hogy a módosított szövet alapú készítményekre 
ugyanaz a rendszer vonatkozzon, ami az embereknél alkalmazott gyógyszerek esetében létezik.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:96
4. CIKK, (3) BEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy különösen a módosított szövet alapú készítmények esetében –
amelyekre vonatkozóan jelenleg nem léteznek jogszabályok, így iránymutatások sem – ezeket 
nemcsak a helyes klinikai gyakorlat, hanem a klinikai vizsgálatok ellenőrzése tekintetében is 
ki kell dolgozni.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:97
4. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Az e cikk (2) és (3) bekezdésében 
említett rendelkezéseket illetően a Bizottság 
valamennyi javaslatát – ideértve minden 
módosítást – benyújtják véleményezésre a 
fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak.
Minden véleményt a legrövidebb időn belül 
nyilvánossá kell tenni.

Or. fr(Az AM FdR 620607 korábbi 66. módosítása)

Indokolás

A jogszabályoknak a tudomány fejlődéséhez való szükséges – a Parlament szabályszerű 
részvétele nélküli – hozzáigazítása nem járhat azzal, hogy szem elől tévesztik a betegek
érdekét. A klinikai vizsgálatok és a fejlett terápiás gyógyszerek gyártása terén alkotott 
szabályok módosítását – amint azt a rendelet rendelkezése előírja – csak a legnagyobb 
átláthatósággal lehet elvégezni. A rendeletben tehát igen egyértelmű kötelezettségeket kell 
előírni a Bizottság részére annak érdekében, hogy számot adjon a kiigazítás és a 
döntéshozatali folyamat indokairól, és hogy a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot 
rendszeresen bevonják e munkába.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:98
5. CIKK

A Bizottság közzéteszi a csak a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó részletes iránymutatásokat a 
helyes gyártási gyakorlat elveivel 
összhangban.

A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban a 
csak a módosított szövet alapú 
készítményekkel kapcsolatos helyes gyártási 
gyakorlatra vonatkozó elveket és 
iránymutatásokat tartalmazó intézkedéseket 
fogad el. Ezen elvek és iránymutatások 
kidolgozásakor a Bizottság konzultál a 
szabályozott ipar képviselőivel és más 
szakértőkkel, és adott esetben figyelembe 
veszi a 90/385/EGK és a 93/42/EGK 
irányelv szerint alkalmazott minőségi 
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rendszerek elveit, valamint az említett 
irányelvek szerint alkalmazott vonatkozó 
európai és nemzetközi szabványokat és 
normákat.

Or. en

Indokolás

A 2003/94/EK irányelv által megállapított meglévő helyes gyártási elvek a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények tekintetében nem biztos, hogy teljes mértékben helytállók. Helyénvaló 
lenne új irányelvet elfogadni a helyes gyártási gyakorlatról, amely különösen a fejlett terápiás 
készítményekre összpontosít.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:99
5. CIKK

A Bizottság közzéteszi a csak a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó részletes iránymutatásokat a 
helyes gyártási gyakorlat elveivel 
összhangban.

A Bizottság a csak a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó 
részletes iránymutatásokat fogalmaz meg a 
helyes gyártási gyakorlat elveivel 
összhangban, amelyeket a legrövidebb időn 
belül közzé tesz az Ügynökség honlapján.

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlennek tűnik, hogy ezeket az iránymutatásokat az Ügynökség honlapján történő 
megjelentetésükkel nyilvánossá és ismertté tegyék.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:100
6. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Az a módosított szövet alapú 
készítmény, amely megfelel a 90/385/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése a) pontjában 
vagy a 93/42/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése a) pontjában szereplő, az 
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orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
fogalommeghatározásnak, és amely 
elsősorban nem farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus úton fejti 
ki hatását, a 2001/83/EK irányelv 
értelmében nem tekintendő 
gyógyszerkészítménynek, és a 90/385/EGK 
irányelvvel vagy adott esetben a 93/42/EGK 
irányelvvel összhangban történő 
szabályozás alá tartozó orvostechnikai 
eszköznek kell tekinteni, az említett 
irányelvek bármely egyéb rendelkezése 
ellenére.

Or. en

Indokolás

A hatásukat elsősorban fizikai úton kifejtő készítményeket eszközökként, míg hatásukat 
farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus úton kifejtő készítményeket 
gyógyszerkészítményként kell szabályozni. Az emberi szövetekre és sejtekre a 2004/23/EK 
irányelvben megállapított minőségi és biztonsági előírásokat is alkalmazni kell. Azok a 
módosított szövet alapú készítményeket tehát, amelyek hatásukat elsősorban nem 
farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus úton fejtik ki, eszközként, és nem 
gyógyszerkészítményként kell szabályozni.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:101
7. cikk

A módosított szövet alapú készítményekre
vonatkozó különös követelmények

Az eszközöket tartalmazó fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó 

különös követelmények
A 726/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
követelményeken túlmenően a módosított 
szövet alapú készítmények engedélyezése 
iránti kérelmeknek a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletével összhangban tartalmazniuk 
kell a készítmény fizikai jellemzőinek és 
hatásának leírását, valamint a készítmény 
tervezési módszereinek leírását.

A 726/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
követelményeken túlmenően az 
orvostechnikai eszközöket, biológiai 
anyagokat, vázfehérjéket vagy 
mátrixfehérjéket tartalmazó fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények engedélyezése iránti 
kérelmeknek a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletével vagy a vonatkozó jogszabályi 
követelményekkel összhangban 
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tartalmazniuk kell a készítmény fizikai 
jellemzőinek és hatásának leírását, valamint 
a készítmény tervezési módszereinek 
leírását.

Or. en

Indokolás

A (gyógyszereket szabályozó) 2001/83/EK irányelv I. melléklete nem ír elő követelményeket az 
orvostechnikai eszközökre, ezért szükség szerint egyéb jogszabályi követelményeket kell 
alkalmazni az orvostechnikai eszköz összetevő fizikai tulajdonságainak és teljesítményének 
leírásához.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:102
8. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

A Bizottság valamennyi javaslatát 
benyújtják véleményezésre a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak.
Minden véleményt a legrövidebb időn belül 
nyilvánossá kell tenni.

Or. fr

(Az AM FdR 620607 korábbi 68. módosítása)

Indokolás

A jogszabályoknak a tudomány fejlődéséhez való szükséges – a Parlament szabályszerű 
részvétele nélküli – hozzáigazítása nem járhat azzal, hogy szem elől tévesztik a betegek
érdekét. A klinikai vizsgálatok és a fejlett terápiás gyógyszerek gyártása terén alkotott 
szabályok módosítását – amint azt a rendelet rendelkezése előírja – csak a legnagyobb 
átláthatósággal lehet elvégezni. A rendeletben tehát igen egyértelmű kötelezettségeket kell 
előírni a Bizottság részére annak érdekében, hogy számot adjon a kiigazítás és a 
döntéshozatali folyamat indokairól, és hogy a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot 
rendszeresen bevonják e munkába.
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Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:103
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 
tudományos véleménytervezetet készít, 
amelyet megküld az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottságának, és ez fogja 
képezni az utóbbi bizottság véleménye 
kialakításának alapját.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak egy szakértőkből álló testületnek kell lennie, 
amely képes a CHMP végleges határozatának alapjául szolgáló tudományos szakismeretek 
biztosítására, ezért felelősségét növelni kell. A szakértelem megfelelő szintjének biztosítása 
érdekében fontos lenne, hogy olyan szakértőket vegyenek fel a tagok körébe, akik 
tapasztalattal rendelkeznek az orvostechnikai eszközök értékelése terén, mivel a szóban forgó 
készítmények jó része és az orvostechnikai eszközök sok közös tulajdonsággal bírnak.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás:104
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 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. 
Amennyiben nem ért egyet a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottság tanácsával, 
a kérelmező a tanács kézhezvételétől 
számított 15 napon belül írásos 
észrevételeket nyújthat be az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságához. A kérelmezőt az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága 
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a véleményének kiadása előtt meghallgatja, 
amennyiben a kérelmező azt írásos 
észrevételeiben kéri.

Or. en

Indokolás

A 726/2004/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése miatt – amely lehetőséget biztosít a 
kérelmező számára, hogy az Ügynökségnek küldött írásos értesítéssel kérje az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága véleményének felülvizsgálatát – az Ügynökségen 
belüli következetesség biztosítása érdekében a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságtól 
véleményt kapó kérelmezőnek szintén lehetősége lesz kifogással élni.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:105
9. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Egy módosított szövet alapú 
készítményre vonatkozó kérelem esetén az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a 726/2004/EK rendelet 14. cikke 
(9) bekezdésében előírt 150 napos 
határidőn belül véleményt ad. A Bizottság a 
726/2004/EK rendelet 87. cikke (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
fogad el a módosított szövet alapú 
készítmények forgalomba hozatali 
engedélyei módosításainak vizsgálatára is, 
adott esetben figyelembe véve az ilyen 
termékek és egyéb gyógyszerkészítmények 
között meglevő különbségeket, amelyek az 
egyszerűsített vagy gyorsított eljárások 
alkalmazását indokolhatják.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a módosított szövet alapú készítmények gyors fejlesztését és e készítmények 
korlátozott életciklusát, ez a módosítás az eredeti forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek gyorsított felülvizsgálatát írja elő (150 nap a CHMP felülvizsgálatára, szemben a 
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hagyományos gyógyszerkészítményeknél megengedett 210 nappal), és a módosításokról szóló 
bizottsági irányelv elfogadására szólít fel, amely figyelembe venné a módosított szövet alapú 
készítmények egyedi tulajdonságait.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:106
10. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény forgalomba hozatala 
iránti kérelemben szerepel annak igazolása, 
hogy megfelel a 6. cikkben említett alapvető 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet 6. cikkével összhangban a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
eszköz összetevőjének meg kell felelnie az eszközökre vonatkozó alapvető követelményeknek. 
A forgalomba hozatali engedélyben igazolni kell, hogy megfelel ezeknek a követelményeknek.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, John Bowis

Módosítás:107
10. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

(2) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény forgalomba hozatala 
iránti kérelemben szerepelhet a részét 
képező orvostechnikai eszköz vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszköz 
értékelésének eredménye, amelyet egy 
bejelentett szervezet a 93/42/EGK vagy a 
90/385/EGK irányelvvel összhangban
készített. Az Ügynökségnek az érintett 
gyógyszer értékelésekor számításba kell 
vennie ezen vizsgálat eredményét.

Ha a kérelem nem tartalmazza a fentiek 
eredményét, az Ügynökség a kérelmezővel 
együtt kiválasztott bejelentett szervezettől 
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véleményt kér a tekintetben, hogy az eszköz 
összetevő megfelel-e a 93/42/EGK irányelv 
I. mellékletének vagy a 90/385/EGK 
irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség gyógyszerkészítményekkel, illetve a bejelentett szervezetek orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szaktudását megfelelően ki kell használni, ugyanakkor el kell kerülni 
a felesleges munkavégzést és/vagy az átfedéseket. A szerepek és feladatok egyértelmű 
meghatározása szintén csökkenteni fogja a szükségtelen késedelmeket.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:108
10. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

(2) A kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény forgalomba hozatala 
iránti kérelemben szerepel a részét képező 
orvostechnikai eszköz vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszköz 
értékelésének eredménye, amennyiben 
rendelkezésre áll, és amelyet egy bejelentett 
szervezet a 93/42/EGK vagy a 90/385/EGK 
irányelvvel összhangban készített. Az
Ügynökségnek az érintett gyógyszer 
értékelésekor számításba kell vennie ezen 
vizsgálat eredményét.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kérelmező dönthet úgy, hogy egy kombinált fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény eszköz összetevőjét az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályokkal 
összhangban egy bejelentett szervezettel értékeltesse és minősíttesse. Ilyen esetben az 
Ügynökségnek a teljes kombinált készítményről készített értékelésében figyelembe kell vennie 
ezt az értékelést.
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Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás:109
10. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kérelmező a vele együtt kiválasztott bejelentett szervezettel értékeltetheti 
és minősíttetheti a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmény eszköz összetevőjét, a 
szóban forgó gyógyszerkészítmény rugalmasabb értékelési eljárásának biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás:110
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 kizárólag 
orvosok alkalmazzák a betegeknél, a 
2001/83/EK irányelv 11. cikkének 
megfelelő alkalmazási előirat használható 
betegtájékoztatóként.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 74. módosítása)

Indokolás

Mivel a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények túlnyomó része nem fog a betegek kezébe 
kerülni, hanem azokat közvetlenül az orvosok alkalmazzák, a terápiával kapcsolatban –
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különösen az autológ készítmények esetében – még azelőtt kell tájékoztatást adni a 
betegeknek, hogy a kiindulási anyagot kinyerték. Ezért be kell vezetni annak lehetőségét, hogy 
az alkalmazási előiratot használják betegtájékoztatóként. Mivel a csomagolás nem fog a 
betegek kezébe kerülni, a betegek célcsoportjaival folytatott konzultáció szükségessége 
törölhető.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:111
15. CIKK, CÍM

Az engedélyezés utáni kockázatkezelés A hatékonyság és a mellékhatások
engedélyezés utáni nyomon követése és 
kockázatkezelés

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 27. módosítás következménye (15. cikk (1) bekezdés).

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás:112
17. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

(2) A 297/95/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket illetően a KKV-k
és az EU kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra vonatkozó 2006. november 22-i 
állami támogatási keretében meghatározott 
szempontoknak megfelelő „innovatív 
vállalkozások” esetében 90%-os, más 
kérelmezők esetében 65%-os csökkentés 
vonatkozik az Ügynökségnek fizetendő díjra 
az (1) bekezdésben és a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének n) 
pontjában említett tanácsadásra.

Or. en
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Indokolás

A rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények fejlesztése terén azoknak a 
vállalkozásoknak az ösztönzésére és támogatására törekszik, amelyek szakismereteit el kell 
ismerni. Az eltérés azoknak a vállalkozásoknak a támogatására összpontosít, amelyek nem 
felelnek meg a 2003/361/EK rendelet KKV-kra vonatkozó kritériumainak, de hasonlóan 
szükségük van a támogatásra, mégpedig azért, mert a maximális éves forgalmat a nagy 
kutatási és fejlesztési beruházások miatt lépik túl.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás:113
19A. CIKK (új)

19a. cikk
Ösztönzők a biotechnológiai kis- és 

középvállalkozások számára
(1) Azok a fejlett terápiás készítményeket 
gyártó cégek jogosultak a kis- és 
középvállalkozásoknak a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás szerint nyújtott 
valamennyi ösztönzőre, amelyek legfeljebb 
500 személyt foglalkoztatnak, és forgalmuk 
nem haladja meg a 100 millió EUR-t vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 70 
millió EUR-t.

(2) Ugyanez vonatkozik azokra a 
vállalkozásokra, amelyekben más 
vállalkozások legfeljebb 50%-os 
érdekeltséggel rendelkeznek, és amelyek 
éves forgalmuknak több mint 15%-át 
fordítják kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 83. módosítása)

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 
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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, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás:114
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 
gyógyszerkészítményre vonatkozó 
forgalomba hozatali engedély kiadását 
követő egy évben az Ügynökség forgalomba 
hozatal utáni tevékenységeinek díjaira is.
(3) A kis- és középvállalkozások, illetve 
olyan vállalkozások esetében, amelyek 
legfeljebb 500 személyt foglalkoztatnak, és 
forgalmuk nem haladja meg a 100 millió 
EUR-t vagy mérlegfőösszegük nem haladja 
meg a 70 millió EUR-t, az (1) bekezdés az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
tevékenységeinek díjaira időkorlát nélkül 
alkalmazandó.
(4) Az olyan vállalkozások esetében, 
amelyekben más vállalkozások legfeljebb 
50%-os érdekeltséggel rendelkeznek, és 
amelyek éves forgalmuknak több mint 
15%-át fordítják kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre, az első bekezdés az 
Ügynökség forgalomba hozatal utáni 
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tevékenységeinek díjaira időkorlát nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 84. módosítása)

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, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás:115
19A. CIKK (új)

19a. cikk
Technikai segítségnyújtás

A tagállamok e rendelet alkalmazásával 
kapcsolatban célzott technikai segítséget 
nyújtanak a kérelmezők és a forgalomba 
hozatali engedélyek jogosultjai számára. 
Ezt a segítségnyújtást az illetékes nemzeti 
hatóságokon keresztül kell elérhetővé tenni, 
és különösen a következőkre összpontosít:
- segítségnyújtás olyan vállalkozások 
számára, amelyek nem felelnek meg a 
2003/361/EK rendelet KKV-kra vonatkozó 
kritériumainak, de hasonlóan szükségük 
van a támogatásra, pl. ha nem tekinthetők 
KKV-knak, mivel nem felelnek meg a 
függetlenségre vonatkozó szempontnak, 
vagy a maximális éves forgalmat a nagy 
kutatási és fejlesztési beruházások miatt 
lépik túl, és
- egyes kórházaknak vagy más, kisebb 
intézményeknek, pl. egyetemi tanszékeknek 
nyújtott segítség, amelyek nem teljesítik a 
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2001/83/EK irányelv 3. cikke (7) 
bekezdésének feltételeit. A segítséget azzal a 
feltétellel kell nyújtani, hogy a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket egy 
szakosodott orvos szakmai felügyelete alatt, 
illetve meghatározott betegeknek szóló 
orvosi rendelvény alapján készítik és 
használják fel.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 82. módosítása)

Indokolás

Az irányelv hatálya alóli mentességeknek a lehető legkorlátozottabbaknak kell lenniük, hogy 
Európában az összes beteghez gyorsan eljussanak az új gyógyszerek előnyei. Ennek a 
rendkívül innovatív ágazatnak a sajátos jellemzői tekintetében azonban külön segítséget kell 
nyújtani a lehetséges kérelmezők csoportjai számára. Ez nemzeti szinten valósítható meg a 
legjobban.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:116
21. CIKK, (1) BEKEZDÉS, CA) PONT (új)

ca) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően jelölt négy 
tag, akik szakértelemmel rendelkeznek a 
módosított szövet alapú készítményeket 
tartalmazó vagy azokból álló vagy azokkal 
kapcsolatban felhasznált orvostechnikai 
eszközök terén.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 88. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak egy szakértőkből álló testületnek kell lennie, 
amely képes a CHMP végleges határozatának alapjául szolgáló tudományos szakismeretek 
biztosítására, ezért felelősségét növelni kell. A szakértelem megfelelő szintjének biztosítása 
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érdekében fontos lenne olyan szakértőket felvenni a tagok körébe, akik tapasztalattal 
rendelkeznek az orvostechnikai eszközök értékelése terén, mivel a szóban forgó készítmények 
jó része és az orvostechnikai eszközök sok közös tulajdonsággal bírnak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:117
21. CIKK, (1) BEKEZDÉS, CA) PONT (új)

ca) az Ügynökség farmakovigilanciai 
munkacsoportjának egy tagja.

Or. fr

(Az AM FdR 620607 korábbi 89. módosítása)

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság keretében különös figyelmet 
fordítsanak a fejlett terápiás gyógyszerek jellege miatti nem kívánt hatások vizsgálatának, jó 
ha az EMEA farmakovigilanciai munkacsoportjának egy képviselője tagja az említett 
bizottságnak.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:118
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, 

(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, 
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sejtterápiát, biotechnológiát, 
farmakovigilanciát, kockázatkezelést és 
etikát.

sejtterápiát, biotechnológiát, 
farmakovigilanciát, kockázatkezelést és 
etikát.

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
legalább két tagjának és két póttagjának 
tudományos tapasztalatokkal kell 
rendelkeznie az orvostechnikai eszközök 
terén.

Or. en

Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak az (1) bekezdésnek megfelelően kijelölt 
póttagjainak a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények területével kapcsolatos tudományos 
képesítésük vagy gyakorlatuk tekintetében ugyanazoknak a szempontoknak kell megfelelniük, 
mint a tagoknak. A megfelelő szintű szakértelem biztosítása érdekében fontos lenne olyan 
szakértőket bevonni a tagok körébe, akik megfelelő háttérrel rendelkeznek az orvostechnikai 
eszközök értékelése terén, mivel a szóban forgó készítmények nagy része és az orvostechnikai 
eszközök sok közös tulajdonsággal bírnak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:119
21. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) A tagok nevét és tudományos 
képesítéseit az Ügynökség teszi közzé.

(5). A tagok nevét és tudományos 
képesítéseit az Ügynökség honlapján teszik 
közzé a legrövidebb időn belül.

Or. fr

(Az AM FdR 620607 korábbi 92. módosítása)

Indokolás

Elengedhetetlennek tűnik, hogy a bizottság tagjaira vonatkozó ezen információkat az 
Ügynökség honlapján való megjelentetésükkel nyilvánossá és ismertté tegyék.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:120
22. CIKK
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(1) A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
tagjai és szakértői kötelezettséget vállalnak 
a köz érdekében és függetlenül történő 
eljárásra. Nem rendelkezhetnek a 
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz vagy 
biotechnológiai ágazatban olyan pénzügyi 
vagy más érdekeltséggel, ami 
pártatlanságukat érinthetné.

A 726/2004/EK rendelet 63. cikkében 
megállapított követelményeken felül a
fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság 
tagjai és póttagjai semmilyen pénzügyi vagy 
más érdekeltséggel nem rendelkezhetnek a 
biotechnológiai ágazatban vagy az 
orvostechnikai eszközök ágazatában, ami 
pártatlanságukat érinthetné. Be kell vezetni a 
726/2004/EK rendelet 63.cikkének (2) 
bekezdésében említett nyilvántartásba 
minden olyan közvetett érdekeltséget, ami 
ezekhez az ágazatokhoz kapcsolódhat.

(2) Be kell vezetni a 726/2004/EK rendelet 
63.cikkének (2) bekezdésében említett 
nyilvántartásba minden olyan közvetett 
érdekeltséget, ami a gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz vagy biotechnológiai 
ágazathoz kapcsolódhat.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy ugyanolyan szintű átláthatóság vonatkozik az új, fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottságra, mint az EMEA-n belül meglévő bizottságokra (a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikkének megfelelően). Egyértelművé kell tenni, hogy a biotechnológiai és 
orvostechnikai eszköz ágazatban fennálló érdekeltségek tiltottak.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás:121
23. CIKK, A) PONT

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

(a) a valamely fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról és hatásosságáról szóló 
véleménytervezet elkészítése, amelyet 
továbbítanak az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága számára;

Or. en
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Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak egy szakértőkből álló testületnek kell lennie, 
amely képes a CHMP végleges határozatának alapjául szolgáló tudományos szakismeretek 
biztosítására, ezért felelősségét növelni kell. A szakértelem megfelelő szintjének biztosítása 
érdekében fontos lenne olyan szakértőket felvenni a tagok körébe, akik tapasztalattal 
rendelkeznek az orvostechnikai eszközök értékelése terén, mivel a szóban forgó készítmények 
jó része és az orvostechnikai eszközök sok közös tulajdonsággal bírnak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás:122
24. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

A Bizottság valamennyi módosítási 
javaslatát benyújtják véleményezésre a 
fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak.
Minden véleményt a legrövidebb időn belül 
nyilvánossá kell tenni.

Or. fr

(Az AM FdR 620607 korábbi 96. módosítása)

Indokolás

A jogszabályoknak a tudomány fejlődéséhez való szükséges – a Parlament szabályszerű 
részvétele nélküli – hozzáigazítása nem járhat azzal, hogy szem elől tévesztik a betegek
érdekét. A klinikai vizsgálatok és a fejlett terápiás gyógyszerek gyártása terén alkotott 
szabályok módosítását – amint azt a rendelet rendelkezése előírja – csak a legnagyobb 
átláthatósággal lehet elvégezni. A rendeletben tehát nagyon világos kötelezettségeket kell 
előírni a Bizottság részére annak érdekében, hogy számot adjon a kiigazítás és a 
döntéshozatali folyamat indokairól, és hogy a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot 
rendszeresen bevonják e munkába.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás:123
25. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja a technikai fejlődés e rendelet 
alkalmazására gyakorolt hatását is.



PE 382.323v03-00 54/2 AM\645919HU.doc

külső fordítás

HU

Szükség szerint jogalkotási javaslatot is tesz 
a rendelet hatályának felülvizsgálatára, 
illetve az olyan új terápiák felvételére, 
amelyek – bár megfelelnek a 
gyógyszerkészítmény 
fogalommeghatározásának – sem 
génterápiát, sem sejtterápiát, sem szöveti 
sebészetet nem foglalnak magukban.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 98. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

A tudományos fejlődés további új terápiákat tehet lehetővé, amelyek nem tekinthetők sem 
génterápiának, sem sejtterápiának, sem szöveti sebészetnek. A betegek érdekeit szolgálná, ha 
ezek egy későbbi időpontban felvételre kerülnének annak érdekében, hogy a létrejövő 
készítmények európai engedélyezése lehetővé váljon.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás:124
25. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

Ebben a jelentésben a Bizottság 
megvizsgálja a technikai fejlődés e rendelet 
alkalmazására gyakorolt hatását is. 
Szükség szerint jogalkotási javaslatot is tesz 
az olyan új terápiák felvételére, amelyek 
sem génterápiát, sem sejtterápiát, sem 
szöveti sebészetet nem foglalnak 
magukban.

Or. en

( Az AM FdR 620607 korábbi 98. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

A tudományos fejlődés további új terápiákat tehet lehetővé, amelyek nem tekinthetők sem 
génterápiának, sem sejtterápiának, sem szöveti sebészetnek. A betegek érdekeit szolgálná, ha 
ezek egy későbbi időpontban felvételre kerülnének annak érdekében, hogy a létrejövő 
készítmények európai engedélyezése lehetővé váljon.
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Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás:125
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 azokat a 
készítményeket, amelyek:
- módosítják az ember csíravonalának 
genetikai azonosságát

- ember-állat hibridekből vagy kimérákból 
származnak, illetve ember-állat hibridekből 
vagy kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak.
Ez nem érintheti az állati testi sejtek vagy 
szövetek emberi szervezetbe történő, 
terápiás célú átültetését, amennyiben azok 
a csíravonalra nincsenek hatással (pl. 
xenotranszplantáció).

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, amelyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. A 98/44/EK irányelv ezen felül hangsúlyozza, hogy a 
kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható. Ezért nem adható 
közösségi engedély az ilyen szöveteket és sejteket tartalmazó vagy azokból származó 
készítményekre. Ezeknek a 726/2004 rendelet mellékletéből való kizárásával megszüntetjük 
azt a lehetőséget, hogy e készítmények európai forgalomba hozatali engedélyt kapjanak. 
Ezekre a készítményekre kizárólag nemzeti forgalomba hozatali engedély adható ki.
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás:126
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 azokat a 
készítményeket, amelyek:
- módosítják az ember csíravonalának 
genetikai azonosságát,

- ember-állat hibridekből vagy kimérákból 
származnak, illetve ember-állat hibridekből 
vagy kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak.

Ez nem érintheti az állati testi sejtek vagy 
szövetek emberi szervezetbe történő, 
terápiás célú átültetését, amennyiben azok 
a csíravonalra nincsenek hatással (pl. 
xenotranszplantáció).

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, melyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. A 98/44/EK irányelv ezen felül hangsúlyozza, hogy a 
kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható. Ezért nem adható 
közösségi engedély az ilyen szöveteket és sejteket tartalmazó vagy azokból származó 
készítményekre. Ezeknek a 726/2004 rendelet mellékletéből való kizárásával megszüntetjük 
azt a lehetőséget, hogy e készítmények európai forgalomba hozatali engedélyt kapjanak. 
Ezekre a készítményekre kizárólag nemzeti forgalomba hozatali engedély adható ki.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 127
27. CIKK, 2. PONT

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

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

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

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 102. módosítása)

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.
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 128
28. CIKK, 1. PONT

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

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

„7. „A […/…/EK európai parlamenti és  
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás  
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)*]  
meghatározott minden fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény, amelyet a betegek 
részére orvosi rendelvénynek megfelelően 
teljes egészében kórházi körülmények 
között és nem haszonszerzés céljából
állítottak elő és ott használtak fel.

A kórházi körülmények a nemzeti 
egészségügyi rendszerben a kórházak 
nemzeti hálózatát és a kapcsolódó 
központokat jelentik.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy e rendelet hatálya alól zárják ki a kórházi körülmények között előállított és 
felhasznált fejlett terápiás gyógyszerkészítményeket. Ez lehetővé tenné például, hogy a 
nemzeti egészségügyi rendszereken belül nemzeti kiválósági hálózatokat hozzanak létre a 
sejtterápiák és a szöveti sebészet terén.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 129
28. CIKK, 1. PONT

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

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

„7. „A […/…/EK európai parlamenti és  
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás  
gyógyszerkészítményekről szóló rendelet)*]  
meghatározott minden fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmény, amelyet a betegek 
részére orvosi rendelvénynek megfelelően 
vagy nem haszonszerzési célú klinikai 
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állítottak elő és ott használtak fel. kutatás érdekében teljes egészében egy 
adott kórházban vagy állami kórházak 
hálózatában állítottak elő és ott használtak 
fel.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 107. módosítása)

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 130
28. CIKK, (2) PONT

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

„5. Ez az irányelv és a benne említett 
rendeletek nem érintik azon nemzeti 
jogszabályok alkalmazását, amelyek 
megtiltják vagy korlátozzák valamely 
meghatározott fajtájú emberi vagy állati sejt 
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 
megkülönböztetéstől mentes nemzeti 
jogszabályok alkalmazását, amelyek a fent 
említett közösségi jogszabályokban nem 
említett okokból 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. A Bizottság ezt az 
információt egy nyilvántartásban 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.”

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 107. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

A Bizottság javaslata komoly problémákat vet fel a jogalappal való összeegyeztethetőséget 
illetően (az EKSz 95. cikke). Ennek oka, hogy a 28. cikk (5) bekezdésének jelenlegi 
megfogalmazása túl tág lehetőséget biztosít bizonyos fejlett terápiás készítmények szabad 
mozgásának korlátozására. A 95. cikken alapuló jogalkotási aktusok célja a belső piac 
létrehozása és működése feltételeinek javítása. A Bizottság javaslata a fejlett terápiák 
közerkölccsel és közrenddel kapcsolatos vonatkozásait nem fedi le, és nem harmonizálja, és 
természetesen nem fedheti le, és nem harmonizálhatja. A jelenlegi megfogalmazás azonban 
lehetővé teszi a nem pusztán ezekre a szubszidiaritással kapcsolatos szempontokra vonatkozó 
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korlátozásokat, és ezért azt a Parlament jogi szolgálatának javaslataival összhangban 
módosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik

Módosítás: 131
28. CIKK, 2. PONT

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

„5. Ez az irányelv és a benne említett 
rendeletek nem érintik azon nemzeti 
jogszabályok alkalmazását, amelyek 
megtiltják vagy korlátozzák valamely 
meghatározott fajtájú emberi vagy állati sejt 
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 említett közösségi 
jogszabályok által kifejezetten szabályozott 
okok kivételével. A tagállamok közlik a 
Bizottsággal az érintett nemzeti 
jogszabályokat.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ugyanazt a logikát követi, mint amelyet a Parlament jogi szolgálata a 
Bizottság javaslatával kapcsolatban megállapított jogi problémákat illetően javasolt. Ez a 
megközelítés ugyanakkor összeegyeztethető a Jogi Bizottság 1a. cikkel (új) kapcsolatban 
alkalmazott megközelítésével.

Módosítás, előterjesztette: Alojz Peterle

Módosítás: 132
28. CIKK, 3A. PONT (új)

39. cikk (2001/83/EK irányelv)

3a. A 39. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„A 27–34. cikkben említett rendelkezések 
nem vonatkoznak a 16. cikk (2) 
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bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekre, illetve azokra a 
készítményekre, amelyek:
- módosítják az ember csíravonalának 
genetikai azonosságát,
- ember-állat hibridekből vagy kimérákból 
származnak, illetve ember-állat hibridekből 
vagy kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, amelyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak a nemzeti 
forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra nem vonatkozhat a nemzeti 
engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti kölcsönös elismerése. 
Ugyanez vonatkozik az ember-állat hibridekből vagy kimérákból előállított sejteket vagy 
szöveteket tartalmazó vagy azokból származó készítményekre, mivel a 98/44/EK irányelv 
hangsúlyozza, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 133
28. CIKK, 3A. PONT (új)

39. cikk (2001/83/EK irányelv)

A 39. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A 27–34. cikkben említett rendelkezések 
nem vonatkoznak a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekre, illetve azokra a 
készítményekre, amelyek:

- módosítják az ember csíravonalának 
genetikai azonosságát,
- ember-állat hibridekből vagy kimérákból 
származnak, illetve ember-állat hibridekből 



PE 382.323v03-00 62/2 AM\645919HU.doc

külső fordítás

HU

vagy kimérákból származó vagy ezekből 
előállított szöveteket vagy sejteket 
tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

Az emberi csíravonal genetikai azonosságát módosító azon készítmények, amelyekre 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv szerint nem végeznek megfelelő klinikai vizsgálatokat, és 
a 98/44/EK irányelv szerint sem szabadalmaztathatók jogszerűen, nem lehetnek jogosultak a 
Bizottság által kiadott engedélyekre. Kizárólag a tagállamok határozhatnak a nemzeti 
forgalomba hozatali engedély kiadásáról. Ezért azokra nem vonatkozhat a nemzeti 
engedélyeknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, tagállamok közötti kölcsönös elismerése. 
Ugyanez vonatkozik az ember-állat hibridekből vagy kimérákból előállított sejteket vagy 
szöveteket tartalmazó vagy azokból származó készítményekre, mivel a 98/44/EK irányelv 
hangsúlyozza, hogy a kimérák csírasejtekből történő előállítása nem szabadalmaztatható.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 134
28A. CIKK (új)

28a. cikk
Klinikai vizsgálatok céljára történő 

előállítás
A Bizottság az 1999/468/EK határozat 5. 
cikkében említett eljárásnak megfelelően a 
vizsgálati gyógyszerekre vonatkozó egyedi 
gyártási követelmények közül meghatározza 
azokat, amelyeket a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények olyan klinikai 
vizsgálatok céljára történő előállítása 
esetén kell alkalmazni, amelyeket az 
előállítást végző kórházban hajtanak végre.

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 111. módosítása változtatásokkal)

Indokolás

A rendelet nem irányoz elő a klinikai vizsgálatokban való felhasználásra szánt fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozóan külön rendelkezést.
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Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 135
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 követő 2 évvel meg 
kell felelniük a rendeletnek.

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak 
megfelelően a Közösség piacán jogszerűen 
jelenlévő, módosított szövet alapú 
készítménynek nem minősülő fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeknek legkésőbb a 
rendelet hatálybalépését követő 5 évvel meg 
kell felelniük a rendeletnek.

(1a) A Közösség piacán az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjában a nemzeti 
vagy közösségi jogszabályokkal 
összhangban jogszerűen forgalomban levő, 
módosított szövet alapú készítmények 
forgalomban maradhatnak, amennyiben az 
ebben a bekezdésben előírt eljárást követik.

i. Az e rendelet forgalomba hozatalát 
követő 5 éven belül az ilyen készítmények 
forgalomba hozataláért felelős személyek a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
érvényes forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelmet nyújtanak be.

ii. A piacról minden olyan terméket 
azonnal vissza kell vonni, amelyre 
vonatkozóan a 726/2004/EK rendelet 
szerint a forgalomba hozatali engedély 
elutasításáról szóló határozatot hoztak.

Or. en

Indokolás

A javaslatban szereplő átmeneti időszak nem reális, különösen a módosított szövet alapú 
készítményekre alkalmazva, és súlyos zavart eredményezhet azon készítmények 
hozzáférhetőségében, amelyekre a betegek és az egészségügyi szakemberek támaszkodnak.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 136
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 követő 2 évvel meg 
kell felelniük a rendeletnek.

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

Or. en

(Az AM FdR 620607 korábbi 112. módosítása)

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 137
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 készítményeket 
illetően az említett technikai követelmények 
hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmet kell benyújtani.

Or. en
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Indokolás

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