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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0052),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0034/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Emellett a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának önkéntes tevékenysége nem 
vezethet oda, hogy az Unióban 
engedélyezett gyógyszerek előnyeivel vagy 
kockázataival kapcsolatos aggályokkal ne 
foglalkozzanak megfelelően valamennyi 
tagállamban. Ezért rendelkezéseket kell 
hozni arról, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles tájékoztatni az 
illetékes hatóságokat a gyógyszerek 
visszavonásának, forgalomba hozataluk 

(2) Emellett a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának önkéntes tevékenysége nem 
vezethet oda, hogy az Unióban 
engedélyezett gyógyszerek előnyeivel vagy 
kockázataival kapcsolatos aggályokkal ne 
foglalkozzanak megfelelően valamennyi 
tagállamban. Ezért rendelkezéseket kell 
hozni arról, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja köteles tájékoztatni az 
illetékes hatóságokat és az Ügynökséget a 
gyógyszerek visszavonásának, forgalomba 
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megszakításának, a forgalombahozatali 
engedélyek visszavonására irányuló 
kérelmeknek, vagy az engedély meg nem 
újításának okairól.

hozataluk megszakításának, a 
forgalombahozatali engedélyek 
visszavonására irányuló kérelmeknek, vagy 
az engedély meg nem újításának okairól.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés – 3 a (új) és 3 b (új) albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam vagy a Bizottság 
egyértelműen meghatározza a bizottság 
elé állásfoglalásra utalt kérdést, és ennek 
megfelelően erről értesíti a kérelmezőt 
vagy a forgalombahozatali engedély 
jogosultját.
A tagállamok és a kérelmező, illetve a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
vitatott kérdéssel kapcsolatos, összes 
rendelkezésre álló információt továbbítja 
a bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Hasznos e két kötelezettség visszahelyezése, amelyek zökkenőmentesebbé teszik a 31. cikk 
szerinti utalási eljárás működését. Ezt a szövegrészt korábban törölték a Bizottság 
javaslatából.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
123 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja haladéktalanul értesíti a 
tagállamot bármely olyan lépésről, amelyet 
a gyógyszer forgalmazásának 
felfüggesztése, a gyógyszer piacról való 
kivezetése, a forgalombahozatali engedély 
visszavonásának kérelmezése vagy a 
forgalombahozatali engedély megújításáról 
való lemondás érdekében tett, annak 
indokaival együtt. A forgalombahozatali
engedély jogosultja nyilatkozatot tesz, 
különösen akkor, ha az ilyen tevékenység 
kapcsolatban áll a 116. és 117. cikkben 
megállapított bármely indokkal. Ilyen 
esetekben a tagállam gondoskodik arról, 
hogy ezekről az információkról az 
Ügynökség értesüljön.

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja haladéktalanul értesíti a 
tagállamot és az Ügynökséget bármely 
olyan lépésről, amelyet a gyógyszer 
forgalmazásának felfüggesztése, a 
gyógyszer piacról való kivezetése, a 
forgalombahozatali engedély 
visszavonásának kérelmezése vagy a 
forgalombahozatali engedély megújításáról 
való lemondás érdekében tett, annak 
indokaival együtt. A forgalombahozatali 
engedély jogosultja nyilatkozatot tesz, 
különösen akkor, ha az ilyen tevékenység 
kapcsolatban áll a 116. és 117. cikkben 
megállapított bármely indokkal.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökséget értesíteni kell minden piacról történő kivezetésről/a forgalombahozatali 
engedély megújításától való visszalépésről stb., és nem csak azokban az esetekben, amelyek 
biztonsági vagy a hatásokkal összefüggő aggályokhoz, azaz a 116. és a 117. cikkben 
meghatározott indokokhoz kapcsolódnak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
123 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesítést tesz a (2) 
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bekezdés szerint, ha a lépést harmadik 
országban teszi meg, és ez a lépés a 116. 
és 117. cikkben megállapított bármely 
indokon alapul.

Or. en

Indokolás
Hasznos lenne, ha a szabályozó hatóságok tudnának arról, hogy egy vállalat kivezeti 
termékét/nem újítja meg a forgalombahozatali engedélyt egy harmadik országban.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont
2001/83/EK irányelv
123 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 123. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
(4) Az Ügynökség évente közzéteszi azon 
gyógyszerek listáját, melyek esetében a 
forgalomba hozatali engedélyt 
elutasították, visszavonták vagy 
felfüggesztették, amelyek forgalmazását 
betiltották vagy amelyeket a piacról 
visszavontak, és ehhez mellékeli e lépések 
okait is.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében az Ügynökségnek nem csak a visszavont stb. termékek listáját, 
hanem e lépések indokait is közzé kellene tennie. Már megkapják ezeket az információkat.
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INDOKOLÁS

A felülvizsgálat háttere

2010 decemberében az Európai Parlament és a Tanács a 2010/84/EU irányelv és az 
1235/2010/EU rendelet elfogadásával megállapodott a farmakovigilanciára vonatkozó uniós 
szintű szabályozás módosításáról. Ezeket az új jogszabályokat 2012 júliusától kell alkalmazni. 
Az előadó véleménye szerint az új jogszabályokban elfogadott intézkedések javítják a 
gyógyszerek biztonságosságát uniós szinten azáltal, hogy erősítik az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) szerepét a jelzések észlelésével kapcsolatos adatgyűjtés és 
fellépés terén, és fokozzák a tagállamok közötti együttműködést.

Egy 2011-ben Franciaországban megkezdett nagy jelentőségű, farmakovigilanciával 
összefüggő  vizsgálat, az úgynevezett „Mediator-ügy” (lásd lent) nyomán felerősödtek az 
uniós farmakovigilanciai rendszerek felülvizsgálatát sürgető hangok. Ezekre válaszul az 
Európai Bizottság elvégezte a 2010. decemberi jogszabályok „stressztesztjét” annak 
érdekében, hogy feltárja a Mediator-ügy fényében levonandó esetleges további tanulságokat. 
A stressztesztek eredménye azt mutatta, hogy noha az új jogszabályok valóban megerősítették 
a farmakovigilanciát uniós szinten, az uniós rendszernek van néhány olyan potenciális gyenge 
pontja, amelyet orvosolni kell. Ezen aggályok kezelése érdekében a Bizottság ezért további 
módosításokat terjeszt elő a 2010/84/EU irányelvhez és a 1235/2010/EU rendelethez. 

Az előadó reméli, hogy a közegészség érdekében a Tanács és a Parlament az első olvasat 
során egyetértésre tud jutni ezekkel a változásokkal kapcsolatban, így minden esetleges 
módosítást jogszabályba lehet iktatni a végrehajtásra kitűzött 2012. júliusi időpontig. A gyors 
megállapodás érdekében az előadó a Mediator-ügyből leszűrt tanulságokból fakadó 
módosításokra összpontosít, és nem kíván újra megnyitni más kérdéseket. Köszönetét fejezi ki 
az árnyékelőadóknak ez ügyben mutatott együttműködésükért. 

A franciaországi Mediator-ügy

A Mediator a francia Servier vállalat által előállított gyógyszer volt, amelyet nemzeti 
eljárásokon keresztül több uniós országban (Franciaország, Portugália, Luxemburg, 
Görögország, Olaszország és Spanyolország) engedélyeztek a 2-es típusú cukorbetegség 
kezelésére.  Fő hatóanyaga a benfluorex volt, és már 1998-ban megjelentek az első olyan 
mellékhatásokkal kapcsolatos jelentések, amelyek lehetséges szívbillentyű-rendellenességgel 
összefüggő aggodalmakat jeleztek. Az 1990-es évek második felében az USA-ban és az EU-
ban egyaránt sor került hasonló étvágycsökkentő hatóanyagok – a dexfenfluramin és a 
fenfluramin – forgalomból történő kivonására. 

Ennek ellenére a Mediatort széles körben írták fel a betegeknek Európában és különösen 
Franciaországban.  Becslések szerint 2009-ig – amikor a gyógyszert véglegesen kivonták a 
forgalomból – 5 millió embernek írták fel a gyógyszert, és egyike volt az 50 leggyakrabban 
felírt gyógyszernek a világon. A bizonyítékok arra utalnak, hogy általános étvágycsökkentő 
szerként nemcsak cukorbetegség esetén, hanem annál szélesebb körben is felírták. A 
Mediatorhoz köthető halálesetek számára vonatkozó becslések ötszáz és kétezer között 
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szóródnak.

Az Európai Gyógyszerügynökség egy 2011. januári feljegyzése szerint a Mediatorral és 
hatóanyagával, a benfluorexszel kapcsolatos aggályokat a szabályozó hatóságok 1998-tól 
kezdődően éveken át, több alkalommal is megvitatták európai szinten. 2000-ben egy, az olasz 
hatóságok által végzett értékelés javasolta, hogy a forgalombahozatali engedély tulajdonosa 
folytasson kutatásokat ezen aggályok kivizsgálására, de a francia Szenátus jelentése szerint a 
kutatást csak 2006-ban kezdték meg, és 2009-ben zárták le annak ellenére, hogy a kutatásra 
vonatkozó protokollról már 2001-ben megállapodás született.  Mindezen jól dokumentált 
aggályok ellenére valójában nem született olyan döntés, hogy a Mediatort hivatalos uniós 
szintű tudományos értékelés céljából az akkoriban illetékes emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények bizottsága elé (CHMP) utalják, ami azt jelenti, hogy a szabályozó 
hatóságok semmilyen további lépést nem tettek. 2003-ban a Servier vállalat hagyta lejárni 
Spanyolországra és Olaszországra vonatkozó forgalombahozatali engedélyét, de a hatályos 
szabályok szerint az engedély megújításának elmulasztására vonatkozó döntés nem 
eredményez automatikusan vizsgálatra irányuló intézkedést. A Servier visszalépését 
kereskedelmi okokkal magyarázta, és a tagállamok a döntésről csak az Európai 
Gyógyszerügynökség rendszeresen megjelenő „Drug Monitor” kiadványából értesültek. A 
Mediator csak azt követően került végül a CHMP elé, és akkor került sor uniós 
forgalombahozatali engedélyének visszavonására, amikor 2009 novemberében új 
bizonyítékok kerültek napvilágra Franciaországban és Franciaország felfüggesztette a 
forgalombahozatali engedélyt.  

Franciaországban több bűnügyi nyomozás is folyik a Mediator-üggyel kapcsolatban, többek 
között egy államügyész megtévesztés és nem szándékos emberölés ügyében folytat 
vizsgálatot a Servier ellen.

A Mediator-ügy nyomán a Bizottság által a farmakovigilancia jelenlegi szabályozásával 
kapcsolatban javasolt módosítások  

A Bizottság stressztesztjei arra utalnak, hogy noha az új rendszer számos javítást eredményez, 
az összes lehetséges kiskapu bezárása érdekében további változtatások szükségesek.  

 Automatikus sürgős eljárás (az irányelv 107i. cikke): a 2010-es jogszabály már 
meghatározza azon esetek listáját, amelyekben sürgős eljárás indul (például, ha egy 
tagállam visszavonja egy gyógyszer forgalombahozatali engedélyét), de a 
tagállamoknak még van bizonyos döntési jogkörük e tekintetben. A Bizottság most a 
sürgős eljárás teljesen automatikussá tételét javasolja. 

 A sürgős eljárást elindító új feltétel (az irányelv 107i. cikke): amennyiben a 
vállalatok úgy döntenek, hogy biztonsági okok miatt nem kérelmezik a 
forgalombahozatali engedély megújítását (amint az a Mediator-ügyben is történt), a 
sürgős eljárást meg kell indítani. 

 A vállalatok átláthatósággal kapcsolatos kötelezettségeinek pontosítása (az 
irányelv 123. cikkének (2) bekezdése): amennyiben a vállalatok önként kivezetnek egy 
gyógyszert a piacról, vagy nem kérelmezik a forgalombahozatali engedély 
megújítását, kifejezetten nyilatkozniuk kell arról, hogy erre biztonsági aggályok miatt 
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került-e sor. (Amikor a Servier nem kérelmezte a Mediator forgalombahozatali 
engedélyének megújítását Olaszországban és Spanyolországban, üzleti okokra 
hivatkoztak). 

 A kiegészítő ellenőrzést igénylő gyógyszerekről felállított jegyzék bővítése (a 
rendelet 23. cikke): a fekete szimbólummal ellátott, kiegészítő ellenőrzést igénylő 
gyógyszerek jegyzékének rendszerszerűen tartalmaznia kell az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálathoz (PASS) vagy egyéb feltételekhez és előírásokhoz 
kötött valamennyi gyógyszert. A 2010-ben elfogadott jogszabályban a Bizottság 
eredetileg azt javasolta, hogy a rendkívüli feltételekhez kötött összes terméket jelöljék 
meg ilyen módon. A „kiegészítő ellenőrzés” koncepciója fontos eszköz annak 
ösztönzésére, hogy a betegek „tájékozottabbak” legyenek, és az egészségügyi 
szakemberek is jobban tudatában legyenek annak, hogy szükség van a mellékhatások 
figyelésére és bejelentésére. Engedélyezés utáni vizsgálatok végzésére is ösztönözheti 
a vállalatokat. A tárgyalások során azonban ezt az automatikus követelményt kivették 
a jogszabályból, és egyfajta mérlegelési elem került bevezetésre, így a hatóságok 
ezeket a gyógyszereket eseti alapon adhatták hozzá a jegyzékhez. Amint fentebb már 
említettük, a Mediator PASS vizsgálatot igényelt, amely csak 2009-ben, a vizsgálati 
protokollról szóló megállapodás létrejötte után 8 évvel fejeződött be.

Az előadó által javasolt további módosítások

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatainak fő irányával, ami tovább erősíti a 
farmakovigilancia rendszerét uniós szinten. A javasolt négy módosítás – amelyet minden cikk 
után részletes indokolás követ – célja a szövegezés pontosítása és annak biztosítása, hogy a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság (PRAC) munkaterhelése kezelhető 
maradjon, továbbá biztosítsa a betegek és az egészségügyi szakemberek maradéktalan 
bevonását a farmakovigilancia terén. 


