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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

*** 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

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0665),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0514/2008),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 114. cikkére 
és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az európai adatvédelmi biztos 
2009. április 22-i véleményére1

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy a 
fekete háromszöggel és az alkalmazási 
előírásban, valamint a betegtájékoztatón 
szereplő erre vonatkozó magyarázó 
mondattal jelzett ilyen gyógyszerek 
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 

                                               
1 HL C 229., 2009.9.23., 19. o.
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naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Az intenzív módon figyelemmel kísért gyógyszerekre vonatkozó külön figyelmeztetések 
segítenek az egészségügyi szakembereknek és a betegeknek is, hogy intenzív megfigyelés alatt 
álló új gyógyszereket azonosítsanak, és tudatosítaná bennük, hogy minden esetlegesen 
előforduló mellékhatást bejelentsenek. 

A fekete háromszög jelzés már használatban van EU-szerte az intenzív megfigyelés alatt álló 
új gyógyszerek azonosítására (azon gyógyszerek esetében, amelyek a központilag 
engedélyezett eljárást követik). 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy mind 
közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 
igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottságának szaktanácsára 
támaszkodhat.

(13) Annak érdekében, hogy mind 
közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 
igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságának ajánlására támaszkodik.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság (PRAC) hatáskörét a koordináció csoport 
vonatkozásában növelni kell. A koordinációs csoport nem szakértő szerv a farmakovigilancia 
területén – feladata, hogy átfogó egyensúlyt teremtsen a kockázatok és az előnyök között. A 
párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében a PRAC-nak a farmakovigilanciával és a 
kockázatfelméréssel foglalkozó egyedüli szervnek kell lennie.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak farmakovigilanciai 
rendszert kell működtetniük a gyógyszerek 
felügyelete szempontjából hasznos 
információk, többek között a feltételezett 
gyógyszer-mellékhatásokra, a helytelen
alkalmazásra, a visszaélésre és a 
gyógyszerelési hibákra vonatkozó 
információk összegyűjtése céljából, és a 
feltételezett gyógyszermellékhatás-esetek 
kivizsgálása révén biztosítaniuk kell 
ezeknek az információknak a minőségét.

(16) A tagállamoknak farmakovigilanciai 
rendszert kell működtetniük a gyógyszerek 
felügyelete szempontjából hasznos 
információk összegyűjtése céljából, többek 
között a feltételezett gyógyszer-
mellékhatásokra vonatkozóan, amelyek a
helyes alkalmazásból, a helytelen
alkalmazásból, a visszaélésből és a 
gyógyszerelési hibákból származnak, és a 
feltételezett gyógyszermellékhatás-esetek 
kivizsgálása révén biztosítaniuk kell 
ezeknek az információknak a minőségét.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata zavaró és az áll benne, hogy a farmakovigilanciai rendszert a 
gyógyszerelési hibákról szóló információk gyűjtésére kell használni. A bejelentendő 
gyógyszerelési hibákkal kapcsolatos kontextus vonatkozásában világosan kell fogalmazni: 
csak a feltételezett mellékhatásokat eredményező gyógyszerelési hibákat kell bejelenteni. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 



PR\798816HU.doc 9/29 PE430.927v01-00

HU

mellékhatásokat. mellékhatásokat. Az EudraVigilance 
adatbázis ezzel egyidejűleg értesíti a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól beérkező bejelentésekről az 
érintett tagállamokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat elektronikus úton kell riasztani, ha a forgalombahozatali engedély jogosultjai 
jelentést nyújtanak be az EudraVigilance-hez a területükön kialakuló komoly, feltételezett 
mellékhatásokról egy olyan többletellenőrzésként, melynek célja annak biztosítása, hogy a 
illetékes nemzeti hatóságok figyelmét ezek az információk ne kerüljék el.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciához kapcsolódó 
rendelkezések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaira a farmakovigilanciával
összefüggő kötelezettségeik nem 
teljesítéséért hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciót szabjanak ki.

A farmakovigilanciához kapcsolódó 
rendelkezések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaira a farmakovigilanciával 
összefüggő kötelezettségeik nem 
teljesítéséért hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciót szabjanak ki.
Ha a forgalombahozatali engedélyben 
szereplő előírások a megadott határidőn 
belül nem teljesülnek, az illetékes nemzeti 
hatóságokat fel kell hatalmazni a 
megadott forgalombahozatali engedély 
felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok szerint sok esetben, amikor a vállalatokat engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálat lefolytatására kötelezték, nem végezték el azt. Egy rendkívül 
jövedelmező gyógyszer esetében a pénzbüntetés nem mindig visszatartó erejű, így a 
jogszabályoknak egyértelműsíteniük kell, hogy a tagállamoknak lehetőségük van a 
forgalombahozatali engedély felfüggesztésére vagy visszavonására. 
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Ezt az irányelvet a 95/46/EK 
irányelv és a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK 
rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni. A 
közegészség megóvása olyan fontos 
közérdek, amely mindaddig indokolttá 
teszi az azonosítható egészségügyi adatok 
feldolgozását, amíg az azonosításra csak 
szükség esetén kerül sor, illetve amíg az 
érintett felek az ilyen adatok 
feldolgozásának szükségességét a 
farmakovigilanciai folyamatok 
valamennyi szakaszában értékelik.

Or. en

Indokolás

A javaslat olyan rendkívül érzékeny személyes adatokra terjed ki, amelyeket maradéktalanul 
védelemben kell részesíteni. Lehetségesnek kell azonban lennie, hogy személyes adatokat az 
EudraVigilance rendszerben dolgozzanak fel, az EU adatvédelmi jogszabályainak tiszteletben 
tartása mellett. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
28e) Üzleti szempontból bizalmasnak 
minősülő információ: Üzleti szempontból 
bizalmasnak minősülő dokumentumnak, 
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adatnak vagy információnak az 
tekintendő, ha az ilyen dokumentum, adat 
vagy információ közzététele jelentősen 
sértené a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának üzleti érdekét, hacsak ezek 
közzétételéhez – a sérelem ellenére – nem 
kapcsolódik elsőrendű közérdek.

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb egyensúlyt kell biztosítani a tulajdonosi információk átláthatósága és az üzleti 
szempontból bizalmas adatok között. Ennek elérése érdekében a jogszabályban az „üzleti 
szempontból bizalmasnak minősülő információ” fogalmát egyértelművé kell tenni. A 
gyógyszeripar sajátosságait figyelembe vevő, valamint a közegészségügyi megfontolásokat 
tükröző külön meghatározás iránymutatást adhat a tekintetben, hogy milyen típusú 
információkat lehet közzétenni és melyeket lehet törvényesen visszatartani.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 3 pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;

3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;

Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot, amelyet a ▼  jel előz meg: 
„Ez a gyógyszer intenzív megfigyelés alatt 
áll. Minden feltételezett mellékhatást 
jelenteni kell a(z) <az illetékes nemzeti 
hatóság neve és internetes címe>-nak/-
nek.”

Or. en
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Indokolás

Az intenzív megfigyelés alatt álló új gyógyszerek azonosítására (azon gyógyszerek esetében, 
amelyek a központilag engedélyezett eljárást követik) az EU-ban már használt fekete 
háromszög jelzést az egészségügyi szakemberek biztosan ismerni fogják. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – utolsó albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket. Ha a 
forgalombahozatali engedélyben szereplő 
előírások a megadott határidőn belül nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságokat fel 
kell hatalmazni a megadott 
forgalombahozatali engedély 
felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Lásd a (18) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 18 pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:

(b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:

Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell feltüntetni. 
Egy éven keresztül minden új vagy 
módosított szöveget félkövér betűvel 

Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell feltüntetni. 
Egy éven keresztül minden új vagy 
módosított szöveget félkövér betűvel 



PR\798816HU.doc 13/29 PE430.927v01-00

HU

szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek  , valamint az 
„Új információ” szövegnek.

szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 
kell az „Új információ” szövegnek.

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a(z)
<az illetékes nemzeti hatóság neve és
internetes címe>-nak/-nek.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni, amelyet a 
▼  jel előz meg:„Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a háziorvosnak, 
gyógyszerésznek vagy a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve, internetes címe, 
postacíme és/vagy telefonszáma>-nak/-
nek.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság fekete csillagokból álló háromszöget javasol a lényeges információk 
összefoglalása aktualizált szövegének azonosítására. Mivel hasonló fekete háromszög más 
célból már használatban van (lásd a 2. módosítást), az előadó úgy véli, hogy ez zavaró lehet, 
és csak egy rendszer alkalmazását javasolja.

Amikor egy gyógyszert intenzív módon kísérnek figyelemmel, számos elérhetőségi adatot kell 
megadni az illetékes nemzeti hatóságoknak, mivel az interneten keresztül történő bejelentés 
nem minden beteg számára megfelelő, főként az időseknek nem. A betegek figyelmét továbbá 
arra is fel kell hívni, hogy bejelentést saját egészségügyi szakemberüknek is tehetnek.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – f pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii a) A 726/2004/EK rendelet 23. 
cikkében említett jegyzékbe fel nem vett 
gyógyszerek esetében a következő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a 
háziorvosnak, gyógyszerésznek vagy a(z) 
<az illetékes nemzeti hatóság neve, 
internetes címe, postacíme és/vagy 
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telefonszáma>-nak/-nek”;

Or. en

Indokolás

Még ha egy gyógyszert nem is kísérnek intenzív módon figyelemmel, az elérhetőségeket meg 
kell adni az illetékes nemzeti hatóságoknak. A betegtájékoztató csak a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának nevét és címét, a tagállamokban a kijelölt képviselők nevét és a gyártó 
nevét és címét adja meg. Ha a tagállamok ösztönözni akarják az illetékes nemzeti 
hatóságoknak történő közvetlen bejelentést (lásd a 14. módosítást), úgy a hatóságok 
elérhetőségét is meg kell adni. A betegek figyelmét továbbá arra is fel kell hívni, hogy 
bejelentést saját egészségügyi szakemberüknek is tehetnek.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett farmakovigilanciai rendszer 
segítségével minden információt 
tudományosan kiértékelnek, megvizsgálják 
a kockázat minimalizálására és 
megelőzésére rendelkezésre álló 
lehetőségeket, és szükség szerint 
szabályozási lépéseket hoznak.
Rendszeresen ellenőrzik
farmakovigilanciai rendszerüket, és 
legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett, a jogrendszerbe való átültetés 
dátumát két évvel követő konkrét dátumot 
kell beilleszteni]-án/-én, majd azt követően 
kétévente beszámolnak az eredményekről a 
Bizottságnak.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett farmakovigilanciai rendszer 
segítségével minden információt 
tudományosan kiértékelnek, megvizsgálják 
a kockázat minimalizálására és 
megelőzésére rendelkezésre álló 
lehetőségeket, és szükség szerint 
szabályozási lépéseket hoznak. Az 
Ügynökség által végzett koordináció 
mellett, biztosítják farmakovigilanciai
rendszerük rendszeres és független 
ellenőrzését, és legkésőbb [a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, a jogrendszerbe 
való átültetés dátumát két évvel követő 
konkrét dátumot kell beilleszteni]-án/-én, 
majd azt követően kétévente beszámolnak 
az eredményekről a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Tízszer nagyobb az esély arra, hogy a tagállamok a vállaltoknál később jelentsék a 
gyógyszerek mellékhatásait az EuroVigilance adatbázis számára. Jelenleg a gyógyszerek 
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mellékhatásairól szóló tagállami jelentés mintegy fele a 15 napos határidőn belül nem érkezik 
meg. E késedelmek kockázattal járnak a közegészség számára, és a független ellenőrzések a 
belső ellenőrzéseknél valószínűleg hatékonyabban oldják meg a problémát.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 és 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék a betegeket, orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jelentsék a gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásait; az 
intézkedések között szerepelnie kell az 
egészségügyi szakemberek számára tartott 
képzésnek és a betegeknek szánt 
tájékoztató kampánynak is;
(1a) Az internetalapú lehetőségen kívül 
egyéb alternatív bejelentési módok 
nyújtása révén elősegíteni, hogy a betegek 
közvetlenül bejelenthessenek; 

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságok a gyógyszerek mellékhatásaival kapcsolatos bejelentések 
logikus elszámolóházai, mivel mindennemű nyomon követést nekik kell elvégezniük. 

A bizottsági javaslat a betegektől az illetékes nemzeti hatóságoknak történő közvetlen 
bejelentésről rendelkezik az irányelv 106. cikkének (3) bekezdésében. A betegek 
felhatalmazása a bizottsági javaslat egyik elsőrendűen fontos témája. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell, hogy a betegek az illetékes nemzeti hatóságoknak közvetlenül tegyenek 
bejelentést, többek között e lehetőség reklámozásával, a betegek oktatásával és az 
internetalapú lehetőséget használni kevéssé tudó betegek számára a telefonon vagy levél útján 
történő bejelentés megkönnyítésével.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – utolsó albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés (1) pontjának 
alkalmazásában a tagállamok a feltételezett 
súlyos vagy nem várt mellékhatások 
jelentésével kapcsolatban meghatározott 
követelményeket írhatnak elő az 
orvosoknak, gyógyszerészeknek és más 
egészségügyi szakembereknek.

Az első bekezdés (1) pontjának 
alkalmazásában a tagállamok a feltételezett 
súlyos vagy nem várt mellékhatások 
jelentésével kapcsolatban meghatározott 
követelményeket írhatnak elő az 
orvosoknak, gyógyszerészeknek és más 
egészségügyi szakembereknek.

a gyógyszerelési hibából eredő feltételezett 
mellékhatások bejelentésének névtelenül 
és vádaskodás nélkül kell megtörténnie, 
valamint az az ügyvédi titokra vonatkozó 
mentességek hatálya alá esik.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a nem kívánt hatások olyan új meghatározását javasolja, amelyben első ízben 
szerepelnek a gyógyszerelési hibából eredő nem kívánt hatások. A betegbiztonság területén 
dolgozóktól származó tapasztalatok szerint a bejelentés ösztönzése szempontjából fontos a 
vádaskodás nélküli kultúra. Az egészségügyi szakembereket nem szabadna meggátolni, hogy a 
bírósági eljárástól való félelmükben ne jelentsék be a nem kívánt hatásokat.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
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napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis). Egy olyan 
rendszert kell létrehozni, amely a 
bejelentésekről ezzel egyidejűleg értesíti az 
érintett tagállamokat. 

Or. en

Indokolás

A tagállamokat elektronikus úton kell riasztani, ha a forgalombahozatali engedély jogosultjai 
jelentést nyújtanak be az EudraVigilance-hez a területükön kialakuló komoly, feltételezett 
mellékhatásokról egy olyan többletellenőrzésként, melynek célja annak biztosítása, hogy a 
illetékes nemzeti hatóságok figyelmét ezek az információk ne kerüljék el.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújthassák
be.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás a cikket összhangba hozza a 11., 12. és 14. módosítással. Lehetővé kell tenni 
a betegek számára, hogy elektronikus úton tegyenek bejelentést, ugyanakkor a bejelentés 
egyéb formáit is meg kell hagyni. A tagállamok felelőssége, hogy a bejelentést az 
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EudraVigilance rendszerrel kompatibilis elektronikus formába ültessék.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság a (2) bekezdésben 
említett, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja számára az észrevételek 
megtételére biztosított időszak lejártát 
követő ülésén – módosításokkal vagy 
módosítások nélkül – elfogadja az értékelő 
jelentést, figyelembe véve az említett 
bekezdés szerint benyújtott észrevételeket.

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság a (2) bekezdésben említett, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
számára az észrevételek megtételére 
biztosított időszak lejártát követő ülésén –
módosításokkal vagy módosítások nélkül –
elfogadja az értékelő jelentést, figyelembe 
véve az említett bekezdés szerint benyújtott 
észrevételeket.

Az értékelő jelentés alapján a 
koordinációs csoport számára ajánlást 
fogalmaz meg. 
A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság nevéből törölni kell a 
„tanácsadó” szót, hogy a név jobban 
tükrözze a bizottság hatáskörét. 
Elfogadás esetén a névmódosítás a teljes 
szövegre alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. módosítást. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság (PRAC) hatáskörét a 
koordinációs csoport vonatkozásában növelni kell. A koordinációs csoport nem szakértő szerv 
a farmakovigilancia területén – feladata, hogy átfogó egyensúlyt teremtsen a kockázatok és az 
előnyök között. A párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében a PRAC-nak a 
farmakovigilanciával és a kockázatfelméréssel foglalkozó egyedüli szervnek kell lennie.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 g cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét.

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság ajánlásának
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét.

Or. en

Indokolás

A PRAC véleményének nagyobb súllyal kell szerepelnie a koordinációs csoportnál és a 
CHMP-nél, amelyek csak a PRAC ajánlását írhatnák felül, amennyiben döntésüket 
tudományos és közegészségügyi alapon alátámasztják. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 g cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
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egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési bizottság ajánlásának
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága csak olyan 
véleményt fogad el, amely különbözik a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság ajánlásától, ha ezt alapos 
tudományos és közegészségügyi okok 
indokolják. Az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága ezen okokat 
egy véleményéhez mellékelt indokolásban 
látja el magyarázattal.

Or. en

Indokolás

Lásd a 107g. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
2 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. szakasz
Jelzésfelismerés

107h. cikk 107h. cikk

Or. en
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Indokolás

A javaslat 2. szakaszának címe: Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések. A 107h. cikk 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket azonban nem tárgyal. Ehelyett meghatározza az 
EudraVigilance adatbázisból származó jelzések felismerésére és értékelésére vonatkozó 
eljárást, amely a farmakovigilanciai rendszerben egy rendkívül fontos lépés. A zavarok 
elkerülése érdekében ebben a cikkben egy saját, megfelelő címmel ellátott szakasznak kell 
állnia.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 h cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ennek az értékelésnek az érdekében a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság közmeghallgatást tarthat.
A közmeghallgatásokat az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül jelentik be. A bejelentés arra 
vonatkozó információkat is tartalmaz, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a nyilvánosság miként 
vehetnek részt a közmeghallgatáson. 
Az Ügynökség mindenkinek, aki kéri, 
lehetőséget biztosít arra, hogy akár 
személyesen, akár internetalapú 
technológia segítségével részt vegyen a 
meghallgatáson.
Amennyiben egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy bárki más, aki 
információkat kíván szolgáltatni, az 
eljárás tárgyához kapcsolódó, üzleti 
szempontból bizalmasnak minősülő 
adatokkal rendelkezik, kérheti, hogy 
ezeket az adatokat zárt ülésen tárhassa a
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság elé.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság számára csak a 
„közösségi” eljárás révén történő közmeghallgatást teszi lehetővé, amelynek megindítására 
akkor kerül sor, ha egy tagállam egy forgalombahozatali engedély felfüggesztése vagy 
megváltoztatása előtt áll. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság számára 
ésszerűnek tűnik, hogy a közmeghallgatásokra építve értékelhesse a „normális” eljárás –
azaz az EudraVigilance adatbázisba benyújtott, a mellékhatásokról szóló egyéni bejelentések 
értékelése – révén beérkező jelzéseket.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közösségi eljárás Sürgős uniós eljárás

Or. en

Indokolás

Ez a szakasz az információk azonnali megosztására és koordinálására vonatkozó eljárást írja 
le, amely arra az esetre vonatkozik, ha egy tagállam súlyos biztonsági aggálynak ad hangot, 
és egy forgalombahozatali engedélyt egyoldalúan visszavon vagy felfüggeszt, illetve ezt 
fontolgatja. A javasolt cím: „Közösségi eljárás” nem tükrözi az eljárás sürgősségi jellegét és 
zavaró a gyógyszerek centralizált és decentralizált engedélyezési eljárásainak 
vonatkozásában.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat.

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottság értékeli a beterjesztett ügyet. 
Ennek az értékelésnek az érdekében az 
irányelv 107h. cikkének (2a) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően a bizottság közmeghallgatást 
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tarthat.

A közmeghallgatásokat az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül jelentik be. A bejelentés arra 
vonatkozó információkat is tartalmaz, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a nyilvánosság miként 
vehetnek részt a közmeghallgatáson. 
Az Ügynökség mindenkinek, aki kéri, 
lehetőséget biztosít arra, hogy akár 
személyesen, akár internetalapú 
technológia segítségével részt vegyen a 
meghallgatáson.
Amennyiben egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy bárki más, aki 
információkat kíván szolgáltatni, az 
eljárás tárgyához kapcsolódó, üzleti 
szempontból bizalmasnak minősülő 
adatokkal rendelkezik, kérheti, hogy 
ezeket az adatokat zárt ülésen tárhassa a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság elé.

Or. en

Indokolás

Az eljárás már egy megelőző cikkben is szerepel, ezért azt nem kell megismételni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 l cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a 107i. cikk (2) bekezdése 
szerint meghatározott eljárás hatálya nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 

1. Amennyiben a 107i. cikk (2) bekezdése 
szerint meghatározott eljárás hatálya nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a 107g. cikk (1) bekezdésében 
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jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja az ajánlást, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy 
megújításának elutasításáról, amely 
tartalmazza a vélemény végrehajtásának 
ütemtervét. 

foglaltak szerint jár el.

Or. en

Indokolás

A sürgős közösségi eljárás keretében történő értékelésekre is alkalmazni kell azt az elvet, 
hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának és a koordinációs csoportnak 
indokolniuk kell, ha véleményük a PRAC-étől eltér.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2001/83/EK irányelv
107  l cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a 107i. cikk (2) bekezdése 
szerint meghatározott eljárás hatálya 
legalább egy olyan forgalombahozatali 
engedélyre vonatkozik, amelyet a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
adtak meg, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága a
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság jelentésének 
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
elbírálja az ajánlást, és véleményt fogad el 
az érintett forgalombahozatali engedélyek 
érvényben tartásáról, módosításáról, 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy 
megújításának elutasításáról. 

3. Amennyiben a 107i. cikk (2) bekezdése 
szerint meghatározott eljárás hatálya 
legalább egy olyan forgalombahozatali 
engedélyre vonatkozik, amelyet a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
adtak meg, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága a 107g. cikk (3) 
bekezdésében foglaltak szerint jár el.

Or. en
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Indokolás

Lásd az 107l. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.
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INDOKOLÁS

A farmakovigilancia az a rendszer, amelyet a gyógyszerek biztonságosságának nyomon 
követésére alkalmaznak, miután azokat közforgalomban történő alkalmazásra engedélyezték. 
A farmakovigilancia fontos szerepet tölt be a közegészségügyben. Az EU-ban évente 
körülbelül 197 000 halálesetet okoznak a gyógyszer-mellékhatások. A klinikai vizsgálatokban 
elkerülhetik a figyelmet a szerek mellékhatásai, ha azok ritkák, csak hosszan tartó használat 
után jelentkeznek, vagy hátterükben más szerekkel kialakuló kölcsönhatás áll. Bizonyára 
sokan ismerjük az 1960-as években a talidomid, illetve a közelmúltban a Vioxx által okozott 
tragédiát. Ezért nem lehet kétséges, hogy a gyógyszerek alkalmazásának nyomon követését, a 
gyógyszer-mellékhatások bejelentését és az előfordulási trendek keresését („jelzések 
észlelése”) szolgáló rendszerek prioritást jelentenek az európai közegészségügyi politika 
számára.   
  
A jelenlegi uniós jogszabályok szerint a gyógyszereket kétféle módon lehet engedélyezni: a) 
központi eljárás útján, amelynek esetében egyetlen kérelmet nyújt be egy gyógyszercég az 
EMEA-hoz (Európai Gyógyszerügynökség); vagy b) egy kölcsönös elismerési rendszeren 
keresztül, amelyben egy ország vezeti az új szer értékelését, és kölcsönös elismerésen 
keresztül koordinál a többi tagállammal. Bizonyos fajta új termékek esetében kötelező a 
központosított rendszer alkalmazása, például a biotechnológiai készítmények, valamint a 
daganatos betegségek, HIV és idegrendszeri degeneratív betegségek elleni szerek esetén. A 
központosított eljárásra vonatkozó szabályok a 726/2004/EK rendeletben, a decentralizált 
rendszerre vonatkozóak pedig a 2001/83/EK irányelvben szerepelnek. A farmakovigilanciára 
vonatkozó szabályok naprakésszé tételére irányuló bizottsági javaslat ezért mindkét 
jogszabály módosítását igényli. Az előadó hasonló módon dolgozott ki módosításokat mind a 
rendeletre, mind az irányelvre nézve, de a két jogszabály egymást átfedő jellegénél fogva az 
alábbi ismertetés mindkettőre vonatkozik.

A jó farmakovigilanciai rendszer lényege az, hogy a gyógyszer-mellékhatásokat az 
egészségügyi szakemberek, a vállalatok és maguk a betegek megfelelően jelentsék, és e 
gyógyszer-mellékhatásokat a hatóságok megfelelően nyilvántartsák, hogy a lehetséges 
problémákra utaló „jelzéseket” észlelni lehessen. E jelzések nyomán ezután intézkedni kell, 
aminek része lehet a gyógyszer felírási módjának megváltoztatása, az alkalmazásával 
kapcsolatos jobb tájékoztatás, vagy – amennyiben a gyógyszer-mellékhatás súlyos természetű 
– a gyógyszer kivonása a forgalomból. A farmakovigilanciával kapcsolatos uniós szintű 
együttműködés megerősítésének előnye, hogy a jelentett gyógyszer-mellékhatások „készlete” 
nagyobb, ami azt jelenti, hogy gyorsabban észlelhetők a ritkább előfordulási trendek, 
elkerülhető az ugyanazon gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatban különböző 
tagállamokban végzett párhuzamos munka, és a nem biztonságos gyógyszerek szükség esetén 
gyorsan kivonhatók a forgalomból. A „jelzéseket” a gyógyszer-mellékhatásokról a nemzeti 
illetékes hatóságokhoz küldött spontán jelentésekből, az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekből (PSUR) – amelyeket a vállalatoknak akkor kell benyújtaniuk, ha a termék már 
forgalomban van – és az orvosi kutatási cikkek szakértői ellenőrzéséből gyűjtik. Az elmúlt 
években a farmakovigilancia jelenlegi rendszere a tagállamok közötti munka jobb 
koordinálása érdekében fejlődött az EU-ban. Elkészült és működik az adatokat gyűjtő, 
egységes Eudravigilance adatbázis, a kérdések megvitatása céljából pedig egy munkacsoport 
ülésezik. A jelenlegi jogszabályokban mutatkozó hézagok azonban azt jelentik, hogy a 
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megközelítés valamelyes ad hoc jellegű és nem következetes.   
A Bizottság ezért változtatásokat javasol az uniós farmakovigilancia megerősítésére és az 
eljárások ésszerűsítésére. Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság megközelítését, de 
néhány területen megerősítette annak javaslatait. Az előadó véleménye szerint a fő kérdések 
az alábbiak.

1. Farmakovigilanciával foglalkozó megerősített uniós bizottság:

Az előadó úgy gondolja, hogy a Bizottság helyesen jár el azzal, hogy a meglevő 
farmakovigilanciai munkacsoportot a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó 
bizottsággal váltja fel (PRAAC).    A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a jelenlegi 
munkacsoport-alapú rendszer inkább ad hoc jelleggel működik, kizárólag a központi 
eljárással engedélyezett gyógyszerekre összpontosít, és nem rendelkezik olyan státusszal, 
amely biztosítaná, hogy a teljes rendszert felügyelő, emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának (CHMP) megállapításai alapján járjon el. Az előadó azonban úgy gondolja, 
hogy a PRAAC szerepét úgy lehet még inkább megerősíteni, ha hatáskört biztosítanak 
számára, hogy intézkedést ajánlhasson a CHMP-nek, ne pedig egyszerűen csak tanácsot 
adhasson számára, tagságát pedig tagállamonként egy képviselőre bővítik. Annak érdekében, 
hogy a PRAAC munkájának átláthatóságát fokozzák, az előadó azt is javasolja, hogy két 
további képviselőt nevezzenek ki a betegek és az egészségügyi szakemberek képviseletére, 
ahogyan az EMEA többi bizottságánál is történik.

2. A tagállamok szerepe a rendszerben: 

Az előadó úgy gondolja, hogy a tagállamoknak továbbra is kulcsfontosságú szereplőknek kell 
lenniük az EU farmakovigilanciai rendszerében. A Bizottság javaslata szerint az egyes 
tagállamokban továbbra is az illetékes hatóság működjön a gyógyszer-mellékhatásokról szóló 
összes spontán jelentés gyűjtőközpontjaként, az egészségügyi szakemberek és a betegek pedig 
a gyógyszer-mellékhatásokat továbbra is az illetékes hatóságuknak, nem pedig közvetlenül az 
Eudravigilance adatbázisnak (a gyógyszer-mellékhatások uniós adatbázisa) jelentsék. Az 
előadó megérti a tagállamok aggályait a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely lehetővé 
tenné a vállalatok számára, hogy egy gyógyszer-mellékhatásról egyetlen jelentést küldjenek 
az EudraVigilance adatbázisba, ahelyett, hogy minden tagállamnak elküldenék azt (lásd a 2. 
pontot). Úgy gondolja, hogy a tagállamokat azonnal tájékoztatni kell, ha egy vállalat a 
területükön előforduló gyógyszer-mellékhatásról tesz jelentést az EudraVigilance adatbázisba, 
és azt javasolja, hogy egyidejűleg hozzanak létre egy rendszert az érintett tagállamok 
riasztására.

3. A vállalatok szerepe a rendszerben:  

Számos hasznos változtatást javasolnak, amelyek a vállalatokat érintik. Az előadó különösen 
azokat a javaslatokat üdvözli, amelyek a különböző tagállamokban végzett párhuzamos 
munka megelőzésével a gyógyszer-mellékhatások értékelésének jobb nyomon követését és 
koordinálását biztosítják.  Ezért támogatja, hogy a vállalatok közvetlenül küldjenek jelentést 
az EudraViligance adatbázisba (a 3. pontban szereplő biztosítékokkal), és támogatja az 
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időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseknek a PRAAC-on keresztül koordinált nyomon 
követését szolgáló munkamegosztási mechanizmusokat.      

4. Az egészségügyi szakemberek szerepe: 

Az előadó támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja, hogy ösztönözzék az 
egészségügyi szakembereket a gyógyszer-mellékhatások illetékes hatóságuknak történő 
önkéntes jelentésére, és meg kívánja erősíteni a szerepüket a betegek jelentéssel kapcsolatos 
tájékoztatása és ösztönzése terén.

5. A betegek szerepe:

A betegek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos 
„jelzések észlelésében”. Az előadó támogatja a „tájékozott beteg” ösztönzésére irányuló 
javaslatokat, és határozottan támogatja a gyógyszer-mellékhatások betegek általi közvetlen 
jelentését lehetővé tevő új rendelkezéseket, bár úgy gondolja, hogy ennek az illetékes 
hatóságok, nem pedig a vállalatok felé kell történnie.  Jelenleg csak néhány tagállam fogadja 
el a közvetlen jelentést, de ahol ez létezik, a rendszer nem terhelte túl az illetékes hatóságot. A 
tájékozott betegnek azt is tudnia kell, amikor új szerekkel kezelik. Az előadó ezért támogatja 
az intenzív megfigyelés alatt álló termékekre irányuló javaslatot is, és úgy gondolja, hogy a 
rendszernek nemcsak tájékoztatnia kell azokat a betegeket, akik számára az új terméket 
felírták, hanem ösztönöznie is kell őket a gyógyszer-mellékhatások jelentésére. A 
betegtájékoztatóra vonatkozóan ezért több módosítást nyújtott be az információk 
tökéletesítése érdekében.

6. A betegtájékoztató:  

Több érintett fél elégedetlen az Európai Bizottság arra irányuló javaslatával, hogy „fekete 
keretes mezőt” szerepeltessenek, amely a betegtájékoztatóra vonatkozó lényeges 
információkat tartalmazza. Az előadó megérti ezeket az aggályokat, különösen azt, hogy ami 
az egyik beteg számára lényeges, az esetleg nem lényeges az összes beteg számára.  Ezzel 
együtt azonban azt is gondolja, hogy a jelenlegi betegtájékoztató a betegek szempontjából 
nem kielégítő, és a gyógyszer fő jellemzőiről világosabb tájékoztatást kell adni a betegek 
számára. Lehetséges, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha ezt a problémát a betegtájékoztató 
általános felülvizsgálatával rendeznék. Az előadó ebből az okból egyetlen módosítást sem 
nyújtott be a Bizottság javaslataira.

7. A gyógyszer-mellékhatások jelentése: 

Az új rendszer azt javasolja, hogy az illetékes hatóságok és a vállalatok az összes mellékhatást 
(és nem csak a súlyosakat) jelentsék az EudraVigilance adatbázisba. Ez azt jelenti, hogy az 
összes gyógyszer-mellékhatásról szóló információt – első alkalommal – egyetlen helyen 
központosítják az EU-ban.  Ez mindenki számára értékes kutatási eszköz lehet. A 
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Bizottságnak azonban biztosítania kell, hogy az EudraVigilance képes legyen kezelni az 
információáradatot, és olyan rendszereket kell bevezetnie, amelyekből a legsúlyosabb 
gyógyszer-mellékhatások világosan kitűnnek. Ha az összes gyógyszer-mellékhatást rögzítik 
az EudraVigilance adatbázisban, az előadó logikusnak látja, hogy csökkentsék azt a 
vállalatokra vonatkozó követelményt, hogy az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekben 
szóról szóra jelentsék a gyógyszer-mellékhatásokat. A nyers adatok puszta ismertetése helyett
a vállalatok számára a gyógyszer-mellékhatások elemzését és a megállapításaikról szóló 
összegzés ismertetését írják elő.  Ennek van értelme, különösen, mivel az előadó tudomására 
jutott, hogy az illetékes hatóságokat gyakran túlterhelte a korábban kapott időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések nagy mennyisége, aminek eredményeként sok olvasatlanul 
maradt. A betegek biztonsága szempontjából kiemelkedően fontos, hogy milyen gyorsan 
jelentik a gyógyszer-mellékhatásokat az EudraVigilance adatbázisba. Az előadó ezért 
aggodalommal hallja, hogy sem a vállalatok, sem a tagállamok nem teljesítették a gyógyszer-
mellékhatások 15 napon belüli jelentésére vonatkozó jelenlegi követelményt. Mindazonáltal a 
tagállamok a legnagyobb „szabálysértők”: a vállalatok által küldött jelentések 5%-ánál, míg a 
tagállami jelentések 50%-ánál mutatkozott késés. Az előadó ezért törekedett olyan 
rendelkezések beillesztésére, amelyek célja, hogy jobb megfelelési mechanizmusokat 
biztosítsanak.

8. Sürgős fellépés vagy „közösségi eljárás”: 

Az előadó üdvözli, hogy világosabb rendelkezéseket illesztettek be arra az esetre, amikor 
sürgős eljárás indul. A tagállamoknak gyorsan kell együtt dolgozniuk, hogy súlyos gyógyszer-
mellékhatás előfordulása esetén cselekedjenek.

9. Átláthatóság: 

Az előadó üdvözli azokat a javaslatokat, amelyek az uniós farmakovigilanciai rendszer 
átláthatóságának növelését szolgálják. Üdvözli az internetes portál bővítését és a gyógyszer-
mellékhatásokkal kapcsolatos adatok összegyűjtését célzó nyilvános meghallgatások 
bevezetését. Úgy gondolja, hogy a nyilvános meghallgatásokat nemcsak a sürgős fellépés 
esetén kellene alkalmazni, hanem azok hasznos eszközök lehetnének a szokványos 
farmakovigilancia számára is, és ezért a fenti elgondolások szerinti módosítást javasolt.


