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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 
726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0567)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 95. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0401/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket a 2001/83/EK 
irányelv 2.cikkének (1) bekezdése 
értelmében annyiban kell szabályozni, 
amennyiben azokat a tagállamok piacán 
történő forgalomba hozatalra szánják, és 
iparilag készítik vagy ipari eljárást magában 
foglaló módszerrel gyártják. Ennek 

(5) Ez a rendelet lex specialis, amely a 
2001/83/EK irányelvben megállapítottakat 
további rendelkezésekkel egészíti ki. 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 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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megfelelően ki kell zárni a rendelet hatálya 
alól az egyes betegek részére orvosi 
rendelvénynek megfelelően, teljes egészben 
kórházban előállított és felhasznált fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket.

eljárást magában foglaló módszerrel 
gyártják, a 2001/83/EK irányelv II. címében 
meghatározott közösségi gyógyszerészeti 
jogszabályok általános hatályával 
összhangban. Ennek megfelelően 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
előállított és kórházban felhasznált, fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményeket.

(2. rész = PR FdR 617323HU, 2. módosítás, eltérő indokolás.)

Indokolás

Tisztázni kell, hogy ez a rendelet a 2001/83/EK irányelv tekintetében lex specialis, 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: 2
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

bizottsága általi végső jóváhagyásra. A 
fejlett terápiákkal foglalkozó bizottsággal 
konzultációt kell folytatni továbbá minden 
egyéb olyan gyógyszerkészítmény 
értékelése tekintetében, amely annak 
illetékességi területébe tartozó különleges 
szakértői vizsgálatot igényel.

(PR FdR 617323HU, 7. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 3
(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

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

(PR FdR 617323HU, 8. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 4
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságnak kell összegyűjtenie a fejlett 

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

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

(PR FdR 617323HU, 9. módosítás, a vonatkozó szavak módosítása)

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fejlett terápiákkal esetleg kapcsolatban álló összes egyéb 
gyógyászati területet lefedjék, a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot általánosabb 
gyógyászati szaktudásnak kell jellemeznie.

Módosítás: 5
(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 

(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 
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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.

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. E szabályoknak az egyes 
klinikai vizsgálatok között (ideértve a több 
központban végzett klinikai vizsgálatokat is) 
megfelelő időintervallumot, valamint 
összehangolt felügyeletet és 
információcserét kell biztosítaniuk.

(AM FdR 620607HU, 59. módosítás)

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a klinikai vizsgálatokat a lehető legbiztonságosabb módon 
hajtsák végre.

Módosítás: 6
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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



PE 380.740v01-00 10/35 PR\636826HU.doc

külső fordítás

HU

(PR FdR 617323HU, 11. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 7
(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 
értékelésében figyelembe kell vennie az 
orvostechnikai eszközöknek vagy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöknek 
egy bejelentett szervezet által a fenti 
irányelvekkel összhangban elvégzett 
értékelésének eredményeit, amennyiben 
azok rendelkezésre állnak.

(PR FdR 617323HU, 12. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

A bejelentett szervezeteknek az orvostechnikai eszközök vagy aktív beültethető orvostechnikai 
eszközök értékelésével kapcsolatos kiterjedt tapasztalatai és szakismeretei folyamatos 
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kihasználásának biztosítása érdekében a bejelentett szervezetek értékelhetik a kombinált 
fejlett terápiás gyógyszerkészítmények orvostechnikai eszköz vagy aktív beültethető 
orvostechnikai eszköz összetevőjét. Ebben az esetben az Ügynökségnek ezen értékelések 
eredményeit a kombinált termékről szóló végső értékelésében figyelembe kell vennie.

Módosítás: 8
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(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 betegeknek joguk van megismerni 
a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények 
elkészítése során felhasznált bármely 
szövet vagy sejt eredetét, ugyanakkor a 
donor anonimitását tiszteletben kell 
tartani. A 2001/83/EK irányelv 
alkalmazási előiratra, címkézésre és 
betegtájékoztatóra vonatkozó 
követelményeinek a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények technikai 
sajátosságaihoz történő hozzáigazításához 
külön szabályokat kell megállapítani.

(PR FdR 617323HU, 13. módosítás, változtatásokkal)

Módosítás: 9
(19A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(19a) E rendelet működéséhez 
iránymutatások megállapítására van 
szükség, amelyeket az Ügynökségnek vagy 
a Bizottságnak kell kidolgoznia. Mindkét 
esetben nyílt konzultációt kell folytatni az 
összes érdekelt féllel, különösen az 
iparággal, hogy lehetővé váljon az e 
területen elérhető korlátozott 
tapasztalatok összegyűjtése, és biztosítsák 
az arányosságot.

Indokolás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó iránymutatások kidolgozásakor alkalmazni kell az 
összes érdekelt féllel, különösen az iparággal folytatott konzultáció elvét, hogy lehetővé váljon 
az e területen elérhető korlátozott tapasztalatok összegyűjtése, és biztosítsák az arányosságot.
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Módosítás: 10
(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.

Módosítás: 11
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (B) PONT, BEVEZETŐ RÉSZ

(b) Módosított szövet alapú készítményre 
az alábbiak jellemzőek:

(b) Módosított szövet alapú 
gyógyszerkészítményre az alábbiak 
jellemzőek:

Indokolás

A „gyógyszer-” szó beillesztése egyértelművé teszi, hogy a gyógyszerkészítmény 
fogalommeghatározásának meg nem felelő készítmények nem tartozhatnak e rendelet hatálya 
alá.

Módosítás: 12
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 szövet 
alapú készítmények, amelyek elsősorban 
nem farmakológiai, immunológiai úton 
vagy metabolikusan fejtik ki hatásukat, 
nem tartoznak e fogalommeghatározás alá.
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(AM FdR 620607HU, 62. módosítás)

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv meghatározza azt a szabályozási keretet, amelyet 
megfelelően a szövet alapú készítményeket tartalmazó vagy az azokból készült orvostechnikai 
eszközök ellenőrzéséhez igazítottak. Amennyiben egy 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: 13
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 részének 
olyan hatást kell gyakorolnia az emberi 
testre, ami elsősorban az említett 
eszköz(ök) hatásának tulajdonítható.

(PR FdR 617323HU, 17. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

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

Módosítás: 14
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (1A) ALBEKEZDÉS (új)

Amennyiben egy készítmény életképes 
sejteket vagy szöveteket tartalmaz, e sejtek 
vagy szövetek farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus hatását 
kell a készítmény elsődleges 
hatásmechanizmusának tekinteni.

Indokolás

Ez az új rendelkezés tisztázza az életképes sejteket vagy szöveteket tartalmazó készítményekre 
vonatkozó szabályt, ugyanakkor fenntartja a határterületi osztályozásra alkalmazott 
„elsődleges hatásmechanizmus” kritériumának elvét. A betegek biztonsága, valamint a 
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kombinált készítmény értékelésének magas színvonala érdekében a legfontosabb kritériumnak 
az ilyen készítmény sejtes vagy szövetösszetevő részének életképességét kell tekinteni.

Módosítás: 15
4. CIKK, (2) ÉS (3) BEKEZDÉS

(2) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények sajátos 
jellemzőinek figyelembe vétele érdekében 
a Bizottságnak a rendelet 26. cikkének (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosítania kell a 
2005/28/EK irányelvet.

(2) A fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények sajátos 
jellemzőinek figyelembe vétele érdekében 
a Bizottságnak az Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően és a 26. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosítania kell a 
2005/28/EK irányelvet.

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

(3) A Bizottság az Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően részletes 
iránymutatásokat fogalmaz meg a csak a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre 
jellemző helyes klinikai gyakorlatról.

Indokolás

A rendeletnek egyértelműen elő kell írnia, hogy a Bizottságnak a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságon keresztül be kell vonnia az EMEA-t, ha a helyes klinikai gyakorlat elveire 
vonatkozó követelmények módosítására, vagy a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos iránymutatások kidolgozására van szükség.

Módosítás: 16
5. CIKK, (-1) BEKEZDÉS (új)

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

(PR FdR 617323HU, 23. módosítás)

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyek nagyban 
különböznek a hagyományos gyógyszerkészítményektől. Ez a gyártási eljárásaikban lényeges 
különbségekhez vezet (pl. a helyes gyártási gyakorlatról szóló irányelv 11. cikkének (4) 



PR\636826HU.doc 15/35 PE 380.740v01-00

külső fordítás

HU

bekezdése előírja, hogy a kész termékek gyártási tételeiből a lejárati időt követően 1 évig 
mintákat kell megőrizni. A fejlett terápiás gyógyszerkészítmények bizonyos csoportjai 
esetében azonban a lejárati idő nehezen értelmezhető).

Módosítás: 17
5. CIKK

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

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

Indokolás

A következetesség érdekében a szövegezést össze kell hangolni a 4. cikk (3) bekezdésében 
szereplő, ugyanilyen értelmű rendelkezéssel.

Módosítás: 18
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 
összhangban tartalmazniuk kell a 
készítmény fizikai jellemzőinek és 
hatásának leírását, valamint a készítmény 
tervezési módszereinek leírását.

Indokolás

A cikk hatályát tisztázni és módosítani kell, hogy az ilyen egyedi követelményeket igénylő 
valamennyi termékre kiterjedjen. A követelmények módosított szövet alapú készítményekre 
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történő korlátozása kizárná azokat a fejlett terápiás gyógyszerkészítményeket, amelyek szintén 
különleges, a készítmény teljesítményét valószínűleg befolyásoló fizikai tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ha azonban ezeket a követelményeket az összes fejlett terápiás készítményre 
kiterjesztenék, az szükségtelen munkát róna a vállalatokra; nem mindegyik fejlett terápiás 
készítmény rendelkezik olyan speciális fizikai tulajdonságokkal, amelyek befolyásolhatják a 
teljesítményüket.

Módosítás: 19
8. CIKK

A Bizottságnak módosítania kell e rendelet 
26. cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban a 2001/83/EK 
irányelv I. mellékletét a módosított szövet 
alapú készítmények vonatkozásában, 
különösen a 7. cikkben említett sajátos 
technikai követelmények megállapítása 
érdekében, a tudományos és technikai 
fejlődés figyelembe vétele céljából.

A Bizottságnak az Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően módosítania kell e 
rendelet 26. cikkének (2a) bekezdésében
említett eljárással összhangban a 
2001/83/EK irányelv I. mellékletét a 
módosított szövet alapú készítmények 
vonatkozásában, különösen a 7. cikkben 
említett sajátos technikai követelmények 
megállapítása érdekében, a tudományos és 
technikai fejlődés figyelembe vétele 
céljából.

Indokolás

A rendeletnek egyértelműen elő kell írnia, hogy a Bizottságnak a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottságon keresztül be kell vonnia az EMEA-t, ha a 2001/83/EK irányelv I. mellékletében 
megállapított technikai követelmények módosítására van szükség.

Módosítás: 20
9. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

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

(PR FdR 617323HU, 24. módosítás)

Indokolás

A legmagasabb szintű szakértelem biztosítása érdekében a CHMP által kijelölt előadó vagy 
társelőadó személyére a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak kell javaslatot tennie, és a 
szóban forgó készítménnyel kapcsolatban szakismeretekkel kell rendelkeznie.

Módosítás: 21
9. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságának végső 
jóváhagyására szánt véleménytervezet 
elkészítésekor a fejlett terápiákkal 
foglalkozó bizottság a tudományos 
konszenzus elérésére törekszik. 
Amennyiben nem sikerül konszenzust 
elérni, a fejlett terápiákkal foglalkozó 
bizottság a tagjai többségének álláspontját 
fogadja el. A véleménytervezet megemlíti 
az eltérő álláspontokat, az alapjukat 
képező indokolásokkal együtt.

(PR FdR 617323HU, 38. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 22
9. CIKK, (2B) BEKEZDÉS (új)

(2b) Az előadó vagy társelőadó jogosult a 
kérelmezőt közvetlenül kikérdezni. A 
kérelmező maga is felajánlhatja, hogy 
kikérdezzék. Az előadó vagy társelőadó 
haladéktalanul írásban tájékoztatja az 
érintett bizottságokat a kérelmezővel 
létesített kapcsolat részleteiről.
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(AM FdR 620607HU, 69. módosítás - (2A) helyett (2B) bekezdés)

Indokolás

A módosítás célja egy átláthatóbb eljárás kialakítása.

Módosítás: 23
9. CIKK, (3) BEKEZDÉS

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

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

(PR FdR 617323HU, 25. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 24
9. CIKK, (4) BEKEZDÉS

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

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

bizottságának véleményéhez részletes 
magyarázatot kell csatolnia az eltérés 
tudományos indokairól.

(PR FdR 617323HU, 26. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 25
10. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

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

(PR FdR 617323HU, 27. módosítás, az indokolás utolsó mondata módosítva)

Indokolás

A (2) bekezdésnek megfelelően a kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmények részét 
képező orvostechnikai eszközöket vagy aktív beültethető orvostechnikai eszközöket egy 
bejelentett szervezetnek kell értékelnie, kiterjedt szaktudásának kihasználása érdekében. A 
készítmény végső értékelését az Ügynökségnek kell elvégeznie, és a teljes kombinált 
készítménynak a bejelentett szervezet általi értékeléséből származó eredményeket a végső 
jelentésében figyelembe kell vennie.

Módosítás: 26
10. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS

(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 

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

irányelvvel összhangban a kérelmezővel 
együtt kiválasztott bejelentett szervezet 
készített. Az Ügynökségnek az érintett 
gyógyszer értékelésekor számításba kell 
vennie ezen vizsgálat eredményét.

(PR FdR 617323HU, 28. módosítás, első rész, eltérő indokolás)

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kérelmező választhat, hogy az orvostechnikai eszközökről szóló 
jogszabályokkal összhangban kombinált fejlett terápiás gyógyszerkészítmény részét képező 
eszközt egy bejelentett szervezettel értékeltetni és hitelesíttetni kívánja-e. Ha igen, ebben az 
esetben ezt az értékelést a teljes kombinált készítmény értékelésében az Ügynökségnek 
figyelembe kell vennie.

Módosítás: 27
15. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A 726/2004/EK rendelet 21-29. cikkében 
megállapított farmakovigilanciai 
követelményeken túlmenően a 
kérelmezőnek a forgalomba hozatali 
engedély iránti kérelemben részleteznie kell 
a fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
hatásossága követésének biztosítására szánt 
intézkedéseket.

(1) A 726/2004/EK rendelet 21-29. cikkében 
megállapított farmakovigilanciai 
követelményeken túlmenően a 
kérelmezőnek a forgalomba hozatali 
engedély iránti kérelemben részleteznie kell 
a fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
hatásossága és mellékhatásai követésének 
biztosítására szánt intézkedéseket.

(AM FdR 620607HU, 76. módosítás)

Indokolás

A módosítás a meglévő gyógyszerészeti jogszabályokkal való nagyobb összhangot, és a 
farmakovigilancia magas színvonalát biztosítja.

Módosítás: 28
15. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Különös aggodalomra okot adó 
körülmény fennállása esetén a Bizottság az 
Ügynökség tanácsára elrendelheti, hogy a 
forgalomba hozatal engedélyezése 
részeként állítsanak fel a fejlett terápiás 

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

gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok azonosítására, jellemzésére, 
megelőzésére vagy csökkentésére tervezett 
kockázatkezelési rendszert, beleértve e 
tevékenységek és beavatkozások 
hatékonyságának értékelését, vagy a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
végezzen el külön, engedélyezés utáni 
tanulmányokat, és annak eredményeit 
nyújtsa be az Ügynökséghez ellenőrzés 
céljából.

(PR FdR 617323HU, 29. módosítás egy része)

Indokolás

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

Módosítás: 29
16. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
forgalomba hozatali engedélyének 
jogosultja létrehoz és fenntart egy olyan 
rendszert, mely biztosítja, hogy az egyedi 
készítmény és annak alapanyagai illetve 
nyersanyagai – beleértve minden olyan 
anyagot, amellyel az abban fellelhető 
szövetek és sejtek érintkezésbe kerülnek –
követhetők a kinyerés, gyártás, 
csomagolás, szállítás és a készítmény 
felhasználási helye szerinti kórháznak, 
intézménynek vagy magánpraxisnak 
történő átadása során.

(1) A fejlett terápiás gyógyszerkészítmény 
forgalomba hozatali engedélyének 
jogosultja létrehoz és fenntart egy olyan 
rendszert, mely biztosítja, hogy az egyedi 
készítmény és annak alapanyagai illetve 
nyersanyagai – beleértve minden olyan 
anyagot, amellyel az abban fellelhető 
szövetek és sejtek érintkezésbe kerülnek –
követhetők a kinyerés, gyártás, 
csomagolás, tárolás, szállítás és a 
készítmény felhasználási helye szerinti 
kórháznak, intézménynek vagy 
magánpraxisnak történő átadása során.

Indokolás

A tárolási műveletek során is biztosítani kell a nyomon követhetőséget. A „tárolás” szó 
beillesztése a készítmények nyomon követhetőségének következetes rendszerét hozza létre, és 
összhangban áll a 2004/23/EK irányelvvel.
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Módosítás: 30
16. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja a készítmény forgalomba 
hozatalát követően legalább 30 évig 
megőrzi az első bekezdésben említett 
adatokat, vagy hosszabb időn át, ha a 
Bizottság ezt a forgalomba hozatali 
engedély megadásának feltételéül szabta.

(4) A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja a készítmény lejárati idejét 
követően legalább 30 évig megőrzi az (1) 
bekezdésben említett adatokat, vagy 
hosszabb időn át, ha a Bizottság ezt a 
forgalomba hozatali engedély 
megadásának feltételéül szabta.

Indokolás

A javasolt szöveg nem egyértelmű, mivel a „forgalomba hozatal” értelmezése nehézségeket 
okozhat. A javasolt szöveg gyakorlati megoldással szolgál a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja számára annak eldöntéséhez, pontosan mikortól kezdve kell megőrizni a nyomon 
követhetőségre vonatkozó adatokat.

Módosítás: 31
17. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

(2) A 297/95/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményeket illetően a KKV-k 
esetében 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.

(PR FdR 617323HU, 32. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

A rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények fejlesztése terén a KKV-k ösztönzésére és 
támogatására törekszik. Ezért a KKV-k számára a tudományos tanácsadást illetően 
különleges díjcsökkentések bevezetésére van szükség. A KKV-k által fizetendő 10%-os alapdíj 
jelképes összeg, amelynek célja a teljesen ingyenes rendszerrel való esetleges visszaélések 
megelőzése. Ezen felül a KKV-k kritériumainak meg nem felelő kérelmezők támogatása, 
illetve a teljes ágazat versenyképességének biztosítása érdekében minden cég esetében 65%-
os csökkentést kell alkalmazni, méretüktől függetlenül.
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Módosítás: 32
18. CIKK, (1) BEKEZDÉS

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

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

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ebben a cikkben előirányzott eljárás a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények valamennyi típusára alkalmazható, beleértve a géneken alapuló 
készítményeket is. A javasolt módosítás azt is előirányozza, hogy a kérelmező időben 
egyértelmű tájékoztatást kap a szóban forgó termék osztályozásáról, ami megkönnyíti üzleti 
tervezését és a készítmény további fejlesztését.

Módosítás: 33
21. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (C) PONT

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

(c) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően jelölt két
tag és két póttag, az orvosok képviseletére;
(ca) a Bizottság által az érdeklődés 
kinyilvánítására szóló nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően jelölt két
tag és két póttag a betegképviseleti 
szervezetek képviseletére.
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(PR FdR 617323HU, 34. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

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

Módosítás: 34
21. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

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

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

(első rész: PR FdR 617323HU, 35. módosítás)

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, 
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mint a tagoknak. A megfelelő szintű szakértelem biztosítása érdekében fontos lenne olyan 
szakértőket tagként bevonni, 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: 35
22. CIKK

(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 anyagi vagy 
más érdekeltséggel nem rendelkezhetnek 
a biotechnológiai és az orvostechnikai 
eszköz ágazatban. Az említett ágazatokhoz 
esetleg kapcsolódó valamennyi közvetett 
érdekeltséget be kell vezetni a 
726/2004/EK rendelet 63. cikkének (2) 
bekezdésében említett nyilvántartásba.

(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.

Indokolás

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

Módosítás: 36
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 az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága általi végső jóváhagyásra, 
illetve tanácsadás a CHMP számára az 
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ilyen készítmények fejlesztése során 
előállított minden adatról;

(PR FdR 617323HU, 36. módosítás)

Indokolás

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

Módosítás: 37
23. CIKK, (AA) PONT (új)

(aa) a 18. cikk szerint tanácsadás arról, 
hogy valamely készítmény fejlett terápiás 
gyógyszerkészítménynek minősül-e;

(PR FdR 617323HU, 37. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos szakértelménél fogva a fejlett 
terápiákkal foglalkozó bizottságnak kiemelkedő szerepet kell játszania az arra vonatkozó 
osztályozási feladatban, hogy valamely készítmény fejlett terápiás gyógyszerkészítménynek 
minősül-e.

Módosítás: 38
23. CIKK, (EA) PONT (új)

(ea) hozzájárulás az e rendelet 17. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének n) pontjában 
említett tudományos tanácsadási 
eljárásokhoz;
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Indokolás

A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságnak a tagállamok lehető legjobb szakértőiből kell 
állnia. Ezért a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekkel kapcsolatban adott bármely tanács 
esetében a bizottság szakértelmére kell támaszkodni.

Módosítás: 39
<Article>24. CIKK

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

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

(PR FdR 617323HU, 39. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

Az I. melléklet alapvető és lényeges fogalommeghatározást tartalmaz. Ezért úgy gondoljuk, 
hogy azt a komitológia révén ne lehessen módosítani. Amennyiben a tudományos fejlődés 
eredményeként bármilyen változtatásra van szükség, azt együttdöntés keretében kell 
elfogadni, az Európai Parlament teljes körű részvételével. A rendeletnek egyértelműen elő kell 
írnia, hogy a Bizottságnak a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságon keresztül be kell vonnia 
az EMEA-t, ha a mellékleteket a műszaki fejődéshez kell igazítani. A II-IV. melléklet 
kiigazítására az új, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak kell vonatkoznia.

Módosítás: 40
25. CIKK, CÍM

Jelentéstétel Jelentés és felülvizsgálat

(AM FdR 620607HU, 97. módosítás)

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: 41
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 
a rendelet hatályának felülvizsgálatára, 
illetve az olyan új terápiák felvételére, 
amelyek sem génterápiát, sem sejtterápiát, 
sem szöveti sebészetet nem foglalnak 
magukban.

(AM FdR 620607HU, 98. módosítás)

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: 42
26. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Ahol ezt a bekezdést említik, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) 
bekezdését és (7) bekezdését kell 
alkalmazni, tekintettel a 8. cikkének 
rendelkezéseire.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az új komitológiai rendelkezésekkel (ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárás).

Módosítás: 43
27. CIKK, (-1) PONT (új)

13. cikk,(1) bekezdés (726/2004/EK rendelet)

(-1) A 13. cikkben az első mondat helyébe a 
következő szöveg lép:
„A 2001/83/EK irányelv 4. cikke (4) és (5) 
bekezdésének sérelme nélkül az e 
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rendelettel összhangban kiadott forgalomba 
hozatali engedély a Közösség egész 
területén érvényes.”

(PR FdR 617323HU, 40. módosítás)

Indokolás

Erre a 28. cikk (2) bekezdésének módosítása miatt a jogi koherencia biztosítása érdekében 
van szükség.

Módosítás: 44
27. CIKK, (2A) PONT (új)

Melléklet, 3. pont, 2. alpont (726/2004/EK rendelet)

(2a) A melléklet 3. pontjának második 
alpontja helyébe a következő szöveg lép::
„2008. május 20-a után a Bizottság az 
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően megfelelő javaslatot tehet e pont 
módosítására, amelyre vonatkozóan az 
Európai Parlament és a Tanács a 
Szerződéssel összhangban határozatot hoz.”

(AM FdR 620607HU, 103. módosítás)

Indokolás

A 726/2004/EK rendelet e része meghatározza, hogy mely esetekben kell közösségi engedélyt 
kérni. E javaslat szerint lehetséges, hogy egyes fejlett terápiás készítményekre nem lesz 
szükséges közösségi engedélyt kérni vagy azért, mert nem foglalják magukban a 726/2004/EK 
rendelet mellékletének 1. pontjában említett eljárások egyikét, vagy azért, mert azokat nem a 
melléklet 3. pontjában említett betegségek kezelésére használják fel. Jelenleg a 3. pontban 
felsorolt betegségek jegyzékét a Tanács bizottsági javaslat alapján kibővítheti az Európai 
Parlament bevonása nélkül. A jogalkotási aktusok hatályát meghatározó határozatokkal 
együttdöntési eljárás keretében kell foglalkozni.

Módosítás: 45
28. CIKK (-1) PONT (új)

1. cikk, 4a) pont (új) (2001/83/EK irányelv)
(-1) Az 1. cikkben a következő 4a) ponttal 
egészül ki:
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„4a) Módosított szövet alapú 
készítmények:
Módosított szövet alapú készítmény a 
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről 
szóló **/**/EK rendelet 2. cikkében 
meghatározott készítmény.”

(PR FdR 617323HU, 41. módosítás)

Indokolás

A jogi koherencia és egyértelműség kedvéért a módosított szövet alapú készítmény 
fogalommeghatározását illetően kereszthivatkozást kell beilleszteni a gyógyszerekről szóló 
2001/83/EK irányelvbe, amelyben már szerepel a génterápiás gyógyszerkészítmény és a 
szomatikus sejtterápiás gyógyszerkészítmény fogalommeghatározása.

Módosítás: 46
28. CIKK, 1. PONT

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

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

7. „A […/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekről szóló 
rendelet)*] meghatározott minden fejlett 
terápiás gyógyszerkészítmény, amelyet a 
betegek részére egy egyedi orvosi 
rendelvény betartása érdekében, egyszeri 
alkalommal, egyedi, nem szabványosított 
és nem szabadalmaztatott eljárásnak 
megfelelően teljes egészben egy adott 
kórházban állítottak elő és ott használtak 
fel, egy orvos kizárólagos szakmai 
felelőssége alatt vagy klinikai kutatás 
céljára.

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

(PR FdR 617323HU, 42. módosítás; az 1. rész vége módosítva)

Indokolás

A kórházakra vonatkozó indokolást illetően lásd az (5) preambulumbekezdés módosítását.
A 2001/83/EK irányelvben szereplő kivételek (3. cikk, (1) és (2) bekezdés) lehetővé teszik a 
gyógyszertárak számára, hogy orvosi rendelvények alapján a gyógyszerekre vonatkozó 
jogszabályok betartása nélkül készítsenek gyógyszerkészítményeket. Ez a kivétel lehetőséget 
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biztosítana a kórházak házon belüli gyógyszertárai számára is, hogy szabványosított 
módszerekkel és rutinszerűen állítsanak elő módosított szövet alapú készítményeket. Ezért ez a 
módosítás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a kizárólag egyszeri alkalommal 
előállított készítményeket zárják ki a rendelet hatálya alól.

Módosítás: 47
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.

(AM FdR 620607HU, 111. módosítás)

Indokolás

A rendelet nem irányoz elő a klinikai vizsgálatokban való felhasználásra szánt fejlett terápiás 
gyógyszerkészítményekre vonatkozóan külön rendelkezést.

Módosítás: 48
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 4 évvel meg kell felelniük a 
rendeletnek.
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(PR FdR 617323HU, 44. módosítás)

Indokolás

A cégek a nemzeti engedélyezési rendszerek révén ma már nemzeti szinten állítanak elő és 
forgalmaznak módosított szövet alapú készítményeket. Annak érdekében, hogy egy cég 
központi forgalomba hozatali engedélyt kaphasson (pl. az új vizsgálatokat az EMEA-val 
együtt tervezze meg, a vizsgálatokat elvégezze, elkészítse a dokumentációt és azt az EMEA-
hoz értékelésre benyújtsa) a javasolt 2 éves időszak túl rövid. Figyelembe véve a fenti 
lépésekhez szükséges időt, illetve annak érdekében, hogy a betegek kezelésére eddig 
biztonságosan alkalmazott készítményeket az átmeneti időszak alatt ne vonják meg a 
betegektől, a javasolt időszak 4 év.

Módosítás: 49
29. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A 30. cikk második bekezdésében 
meghatározott alkalmazási dátum 
időpontjában a nemzeti vagy a közösségi 
jogszabályoknak megfelelően a Közösség 
piacán jogszerűen jelen lévő, módosított 
szövet alapú készítményeknek legkésőbb a 
szóban forgó bekezdésben meghatározott 
időpontot követő négy évvel meg kell 
felelniük ennek a rendeletnek.

(AM FdR 620607HU, 116. módosítás, változtatásokkal)

Indokolás

A gyártók nem lesznek abban a helyzetben, hogy fejlesztési protokollokat készítsenek, amíg a 
módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó egyedi követelményeket közzé nem teszik. 
Az ilyen készítményekre vonatkozó átmeneti időszaknak ezért figyelembe kell vennie az 
említett technikai követelmények közzétételéhez szükséges időt.

Módosítás: 50
29. CIKK, (2) BEKEZDÉS

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

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

(PR FdR 617323HU, 46. módosítás)

Indokolás

Lásd a 29. cikk (1a) bekezdésének (új) módosítását.

Módosítás: 51
30. CIKK, (2A) és (2B) BEKEZDÉS (új)

A módosított szövet alapú termékekre ezt a 
rendeletet a 4., 5. és 8. cikkben említett 
összes követelmény hatálybalépésétől 
kezdődően kell alkalmazni.
A 4., 5. és 8. cikkben előirányzott 
végrehajtási intézkedéseket a lehető 
leghamarabb, és minden esetben legkésőbb 
e rendelet hatálybalépése után 9 hónappal 
el kell fogadni.

Indokolás

A gyártók nem lesznek abban a helyzetben, hogy fejlesztési protokollokat készítsenek, amíg a 
módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó egyedi követelményeket közzé nem teszik 
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.
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INDOKOLÁS

A biológia, a biotechnológia és a gyógyászat területének gyors fejlődése és az 
egészségvédelem fenntartható fejlődésének elérésére irányuló kísérletek az Európai Unióban 
új gyógymódok és kiemelten innovatív gyógyászati termékek kifejlesztéséhez vezettek.

A génterápiát, sejtterápiát és a szöveti sebészetet magába foglaló termékek ezzel 
összefüggésben nagy jelentősséggel bírnak, és nagy potenciál rejlik az olyan betegségek 
kezelésében, mint a rák, a porc- és csontbetegségek vagy -sérülések, genetikai 
rendellenességek és szívinfarktust követő sérülések helyrehozatala, illetve égési sérültek 
bőrpótlása.

Az ezen fejlett terápiákhoz kapcsolódó közösségi szintű jogi keret továbbra is széttöredezett, 
mivel kizárólag a génterápia és egyes szomatikus sejtterápiás gyógyszerkészítmények 
rendelkeznek jogszabályi definícióval. A szövetsebészeti termékeket továbbra sem 
szabályozzák, ami a piac széttöredezéséhez vezet, és nem könnyíti meg a betegek számára a 
szükséges kezeléshez való hozzáférést.

A jelen javaslat egységes harmonizációs szabályozási keretet vezet be a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények értékelésére, engedélyezésére és felügyeletére: a forgalomba hozatal 
engedélyezésének követelményei és eljárása, az engedélyezés utáni felügyelet és a nyomon 
követhetőség. A javasolt rendeletet a terület hatályos jogszabályai, többek között a 
gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelv, az Európai Gyógyszerügynökségről (EMEA) 
szóló 726/2004/EK rendelet, illetve az emberi szövetek és sejtek minőségi és biztonsági 
előírásainak megállapításáról szóló 2004/23/EK irányelv szélesebb összefüggéseiben kell 
vizsgálni. 

A javaslat központosított európai forgalomba hozatali engedélyezési eljárást vezet be, és egy 
új, fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot hoz létre az EMEA-n belül, amely az e 
termékekhez kapcsolódó területeken magasan képzett és tapasztalt szakértőkből áll. A javasolt 
rendelet ezen felül fokozott követelményeket állít fel az engedélyezés utáni nyomon követési 
rendszerre és a betegek nyomon követésére, illetve külön technikai követelményeket ír elő a 
szövetsebészeti termékekre. További külön ösztönzőket vezet be továbbá a kérelmezők, 
különösen a KKV-k részére az EU-n belüli versenyképesség előmozdítására.

Az előadó üdvözli ezen rendeletre irányuló javaslatot és az új összefüggő jogszabályi keret 
bevezetését ezen innovatív, egyedi és összetett gyógyszerekre. Egyetért a központosított 
engedélyezési eljárás szükségességével a forgalomba hozatal megkönnyítése érdekében és a 
fejlett gyógyszerkészítmények Közösségen belüli szabad mozgásának biztosítására. A magas 
színvonalú egészségvédelem uniós szintű biztosítása érdekében elsőbbséget kell adni e 
termékek minőségének, biztonságának és hatékonyságának. A lehető legnagyobb mértékű 
jogbiztonságot kell garantálni a megfelelő szintű műszaki rugalmasság lehetővé tétele mellett.

Az előadó azonban hangsúlyozni szeretné az egyértelmű definíciók jelentőségét a 
jogbizonytalanság vagy a szürke területek elkerülése érdekében, különös tekintettel a 
kombinált gyógyszerkészítmények fogalommeghatározására és értékelésére. A félreértés 
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nélkül egyértelművé kell tenni, hogy a kórházban, egyedi alapon és a betegre szabva készített 
termékeknek nem kell megfelelniük e központosított engedélyezési eljárásnak. Ezen felül nem 
szabad megfeledkezni a klinikai vizsgálatokban alkalmazott fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények előállításához felhasznált készítményekről és a klinikai kutatást 
szolgáló készítményekről.

Az előadó ezen felül hangsúlyozni szeretné a fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság fontos 
szerepét az EMEA-n belül. E magasan képzett szerv rendkívül fontos szerepet játszik a fejlett 
gyógyszerkészítmények tudományos értékelésének folyamatában, így annak belső eljárásait 
egyértelműen kell meghatározni. 

Ezenfelül a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények komoly etikai kérdéseket vethetnek fel, 
mivel valószínűsíthetően tartalmaznak emberi sejteket vagy szöveteket. A Bizottság 
javaslatának nem kellene kihatnia a bizonyos emberi vagy állati sejtek (például embrió-
őssejtek) alkalmazását, illetve az ilyen sejtekből származó gyógyszerkészítmények 
értékesítését, terjesztését vagy alkalmazását tiltó vagy korlátozó nemzeti jogszabályokra. A 
jelenlegi szöveg a Parlament jogi szolgálata szerint komoly aggodalmakat vet fel a javaslat 
jogalapjának fényében. Az előadó írásbeli jogi véleményt kért e rendelkezésről, és a 
szubszidiaritás elvére vonatkozóan továbbra is a 28. cikk (2) bekezdésében szereplő 
megfogalmazást tartja a legmegfelelőbbnek. Addig is a jelentéstervezetben szereplő említett 
cikk semmilyen módosítását nem javasolja.

A biotechnológia és a biogyógyászat fejlesztését az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett kell végezni. Maradéktalanul tiszteletben kell tartani az olyan jogokat, mint az 
emberi méltósághoz való jog vagy a személyek feddhetetlenséghez való joga, amelyet az 
oviedói egyezmény, illetve az alapjogi charta állapított meg. Az előadó ezért az első 
jelentéstervezetében hangsúlyozta, hogy az engedélyezési eljárást az emberi test és testrészek 
üzleti jellegűvé tételének tilalmára vonatkozó elvvel maradéktalanul összhangban kell 
végezni. Az előadó ezen felül módosításokat javasolt annak érdekében, hogy e rendelet 
szerint kizárják az olyan készítmények európai forgalomba hozatalának engedélyezését, 
amelyek az emberi csíravonalat befolyásolják vagy emberi-állati hibridekből vagy kimérákból 
származnak (ugyanakkor megengedik az állati testi sejtek vagy szövetek emberi testbe 
történő, terápiás célú átültetését, pl. xenotranszplantáció).

Ezeket a módosításokat a Jogi Bizottság elfogadta. Bár a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság többsége elfogadta ezeket a 
módosításokat, a módosított jelentéstervezetet a végső szavazáson elvetették. Az előadónak 
továbbra is meggyőződése, hogy a Jogi Bizottság által választott megközelítés a 
legmegfelelőbb. Ennek ellenére az a szándéka, hogy ezen a területen a lehető legszélesebb 
körű konszenzust lehessen elérni. Ezért az új jelentéstervezetben szereplő módosítások 
egyikét sem javasolja, és készen áll, hogy kollégáival kompromisszumokat dolgozzon ki.


