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PR_COD_1am

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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye 
feltételeinek módosítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0123),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0137/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A több forgalomba hozatali engedély 
feltételeit érintő, egy vagy több azonos 
módosítás egyetlen kérelemmel történő 
benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára, az eljárások egyszerűsítése és 
optimalizálása céljából.

Or. fr
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Indokolás

Fontosnak tűnik a módosítások többi kategóriájára is kiterjeszteni a több, ugyanazon illetékes 
hatóság által kiadott forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő, egy vagy több azonos 
módosítás egyetlen kérelemmel történő benyújtásának lehetőségét. Ez a rendszer ugyanis 
jelentősen könnyítene az adminisztratív terheken, megkönnyítené a kérvények vizsgálatát, és 
az elfogadott módosítások egyidejű alkalmazása révén a betegek hasznára válna.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében lehetővé kell 
tenni valamely már engedélyezett 
gyógyszerkészítményre vonatkozó, 
indokolt, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi rendszerben a 1084/2003/EK rendelet (8) preambulumbekezdése és a 
1085/2003/EK rendelet (6) preambulumbekezdése rendelkezik a forgalomba hozatali 
engedély kiterjesztésének lehetőségéről valamely már engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem benyújtásával más megnevezéssel és a termék jellemzőinek a 
korábbitól eltérő összefoglalásával. Igen fontos ezt a lehetőséget megőrizni. Néhány 
gyógyszerkészítmény neve erősen kötődik egy-egy betegséghez, és ha ugyanezt a nevet meg 
kell tartani egy teljesen különböző betegség kezeléséhez, annak káros hatása lehet a betegre 
nézve.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)



PR\731036HU.doc 7/11 PE409.420v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:

„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:

– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemmel 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára.
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében lehetővé kell 
tenni valamely már engedélyezett 
gyógyszerkészítményre vonatkozó, 
indokolt, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával.”

Or. fr

Indokolás

1. Fontosnak tűnik a módosítások többi kategóriájára is kiterjeszteni az összevont kérelemmel 
történő benyújtás lehetőségét. 2. A jelenlegi rendszer rendelkezik a forgalomba hozatali 
engedély kiterjesztésének lehetőségéről valamely már engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem benyújtásával más megnevezéssel és a termék jellemzőinek a 
korábbitól eltérő összefoglalásával. Igen fontos ezt a lehetőséget megőrizni. Néhány 
gyógyszerkészítmény neve kötődik egy-egy betegséghez, és ha ugyanezt a nevet meg kell 
tartani egy másik betegség kezeléséhez, annak káros hatása lehet a betegre nézve.
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INDOKOLÁS

1) Háttér

Egy-egy gyógyszer életciklusa során több szempontból is változik. A technikai előrelépés és 
az új tudományos adatok lehetőséget teremtenek a meglévő gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére. Ezek a változások érinthetik például az előállítási folyamatot, a tisztítási 
módszereket vagy új terápiás javallat bevezetését csakúgy, mint a betegeknek szóló leírások 
naprakésszé tételét a nemkívánatos hatások fellépése révén összegyűlt biztonsági 
információkkal. Egyébként a gyógyszeripar fúziók és vállalatfelvásárlások miatt zajló 
konszolidációja szintén számos adminisztratív módosítást eredményez, ilyen például a 
gyógyszeripari vállalatok nevének és címének megváltozása. Ezek a módosítások mind 
„változatnak” számítanak, melyeket a gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali 
engedélyének jogosultjai kötelesek jelenteni az illetékes hatóságoknak.

A gyógyszeripar jogszabályban előírt feladatainak nagy hányadát teszi ki e változatok 
kezelése. Például egy közepes méretű, generikus gyógyszerkészítményeket gyártó és több 
mint 400 bejegyzett termékkel (ideértve a különböző gyógyszerformákat és erősséget) 
rendelkező vállalat esetében az évente bejelentett változatok száma meghaladja a négyezret. 
Nagy vállalat esetében ez a szám mintegy 19 000.

2) A gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyeinek módosítására vonatkozó 
jogszabályi követelmények jelenlegi rendszerének hiányosságai

A változatok kezelésének jelenlegi rendszere egyre kevésbé bizonyul hatékonynak, és már 
nem kielégítő sem a hatóságok, sem a gyógyszeripar egésze számára. 

Minthogy az összes gyógyszerkészítmény 80%-át mind az emberi, mind az állatgyógyászati 
területen nemzeti eljárás útján engedélyeztetik, e felülvizsgálat jelentős hatást gyakorol az 
Európai Unió gyógyszerpiacára. 

A kizárólag nemzeti forgalomba hozatali engedélyek kibocsátása ugyanolyan jogszabályi 
követelmények alá tartozik, mint az európai eljárás során kiadott forgalomba hozatali 
engedélyek. A forgalomba hozatali engedélyek módosításaira vonatkozó jogszabályi 
követelmények azonban nincsenek összehangolva.

A kizárólag nemzeti forgalomba hozatali engedélyek módosításai a tagállamok egyéni, az 
európai jogszabályi követelményektől eltérő rendelkezéseinek megfelelően történnek.

A különböző tagállamokban nemzeti eljárással engedélyezett készítményeket érintő 
ugyanazon módosítást tehát különbözőképpen kezelik a beadandó dokumentációt és az 
értékelési eljárást illetően.

Ez a helyzet az alábbi negatív következményekkel jár: 
– az illetékes hatóságokra és a gyógyszeripari cégekre nehezedő további indokolatlan 
adminisztratív terhek;
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– a módosítások végrehajtásának tervezése nehezebbé válik;

– a termék tulajdonságainak összefoglalójában, illetve az egészségügyi dolgozók és a betegek 
számára kiadott tájékoztatóban eszközölt módosítások határidejében jelentkező nagyobb 
eltérések, amelyek befolyásolják a gyógyszerek belső piacának általánosságban vett 
működését; 

– a betegekre gyakorolt negatív hatás, mivel az egyes gyógyszerek hatékonyságát javító 
módosítások késhetnek, vagy esetleg egyáltalán nem valósulnak meg.

3) Tervezett javítások

Az előadó aktívan támogatja a módosítások rendszerének az emberi és állategészségügy 

érdekében történő felülvizsgálatára és egyszerűsítésére irányuló európai bizottsági javaslatot. 

Ez biztosítaná, hogy a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás típusára való tekintet nélkül 

valamennyi gyógyszerre azonos értékelési és jóváhagyási kritériumok vonatkozzanak, és a 

módosításokat adminisztratív szempontból azonosan kezeljék.

A rendszer optimalizálása többek között azzal a hosszú távú előnnyel jár a betegek számára, 
hogy a közegészségügy nagyobb védelme érdekében egyrészt ösztönzi a gyógyszerek 
tökéletesítését, másrészt pozitív hatást gyakorol a források illetékes hatóságok általi 
használatára.

A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyeztetésére vonatkozó feltételek módosításával 
kapcsolatos eljárás egyszerűsítése azt eredményezi, hogy a gyógyszer engedélyezésére 
vonatkozó jogi eljárástól függetlenül az adott módosításokra azonos engedélyeztetési, 
adminisztratív és felügyeleti feltételek vonatkoznak.

Ezért harmonizációs és egyszerűsítési okokból is fontos, hogy a forgalomba hozatali
engedélyek módosításaira az eredeti engedélyeztetési eljárástól függetlenül azonos 
szabályozási követelményeket alkalmazzanak. Ez valamennyi érintett – betegek, hatóságok és 
gyógyszeripari cégek – számára előnyös.

Valamennyi gyógyszer e harmonizációján túlmenően szükség lenne a forgalomba hozatali 
engedélyek szabályozási rendszerének egyszerűsítésére, különös tekintettel azokra a kisebb 
módosításokra, amelyek minimálisan vagy egyáltalán nem befolyásolják az adott gyógyszer 
minőségét, biztonságát vagy hatékonyságát. Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítményekre kiadott forgalomba hozatali engedélyre vonatkozó feltételek 
módosításának vizsgálatáról szóló 2008. június 10-én egyhangúlag elfogadott bizottsági 
rendelet a rendszer jelentős egyszerűsítését eredményezi.

A forgalomba hozatali engedélyek módosításainak kezelésére vonatkozó optimális 
szabályozási rendszer bevezetése érdekében fontos pontosan meghatározni a módosítások 
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különböző kategóriáit. A Bizottság részletes jegyzék létrehozását tervezi a módosítások 
valamennyi kategóriája tekintetében. Fontos a jelenleg hatályos nemzeti rendszerek 
tapasztalataira építeni. A nemzeti eljárások szerint engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
módosítások esetében egyes tagállamok tulajdonképpen Németország példáját követve már 
több, általuk csekélynek ítélt módosításnál alkalmaztak egyszerűsített bejelentési rendszert. A 
módosítások különböző kategóriáinak e nemzeti jegyzékei az európai jegyzékek 
létrehozásának alapjául szolgáltak.

A Bizottság néhány jelentős javítást javasol a forgalomba hozatali engedélyek módosításaira 
vonatkozó szabályozási rendszerben, javaslatát egyébként szintén nagymértékben
befolyásolja a német példa. Az arányosság érdekében e rendelet hatóköre nem terjed ki az
olyan homeopátiás és hagyományos növényi alapú gyógyszerekre, amelyek nem kaptak 
forgalomba hozatali engedélyt, de egyszerűsített engedélyeztetési eljárás vonatkozik rájuk. Az 
előadó üdvözli ezt az intézkedést, mivel így elkerülhető az egyes tagállamokban egyszerűbb 
engedélyeztetési eljárás bonyolítása. 

Ennek ellenére további javításokat lehetne végezni a javasolt rendszerben, amennyiben a 
módosítás több forgalomba hozatali engedélyre vonatkozik, biztosítva a valamennyi 
forgalomba hozatali engedélyre vonatkozó közös módosítás benyújtásának lehetőségét.

A bizottsági rendelet ezt a lehetőséget az IA. típusú kisebb változtatásokra kívánja korlátozni. 
Egy ilyen intézkedés előnyeinek teljes mértékű kihasználása érdekében (az adminisztratív 
terhek csökkenése, és a valamennyi érintett termék tekintetében vett módosítás és egyidejű 
végrehajtás megkönnyítése és vizsgálata) fontos, hogy ezt a lehetőséget kiterjesszék a 
módosítás egyéb kategóriáira is, vagyis az IB. típusú kisebb és a II. típusú nagyobb 
módosításokra.

Ezt a Bizottság csak a 20. cikkben leírt feladatmegosztási eljárás keretében javasolja. Ha a 
forgalomba hozatali engedélyeket ugyanabban a tagállamban, nemzeti eljárás keretében adták 
ki, nem indokolt ezt a feladatmegosztási eljárást alkalmazni, melyet a különböző 
tagállamokban, vagy különböző eredeti bejegyzési eljárások keretében kiadott forgalomba 
hozatali engedélyekre kellene fenntartani. Ugyanis nem ebben az összefüggésben jelenik meg 
az egyetlen módosítás vagy módosításcsoport különböző illetékes hatóságok által végzett 
többszörös értékelésének haszna.

A forgalomba hozatali engedélyek kiterjesztését illetően a Bizottság javaslata szerint a 
gyógyszerkészítmény neve azonos marad az eredeti forgalomba hozatali engedélyben 
szereplővel.

A jelenlegi rendszerben a 1084/2003/EK rendelet (8) preambulumbekezdése és a 
1085/2003/EK rendelet (6) preambulumbekezdése rendelkezik a forgalomba hozatali 
engedély kiterjesztésének lehetőségéről valamely már engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem benyújtásával más megnevezéssel és a termék jellemzőinek 
a korábbitól eltérő összefoglalásával.

Igen fontos a jelenlegi rendszer kínálta lehetőséget megőrizni. Ugyanis bizonyos esetekben 
fontos lehet más néven bejegyezni a forgalomba hozatali engedélynek az első forgalomba 
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hozatali engedéllyel bejegyzett javallattól eltérő javallatra vonatkozó kiterjesztését. Néhány 
gyógyszerkészítmény neve erősen kötődik egy-egy betegséghez, és ha ugyanezt a nevet meg 
kell tartani egy teljesen különböző betegség kezeléséhez, annak káros hatása lehet a betegre 
nézve.
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