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RÖVID INDOKOLÁS

A gyógyszerek fontos szerepet játszanak az Európai Unió polgárainak egészsége 
szempontjából. Azonban nem kívánatos hatásaik is lehetnek, amelyek az Európai Bizottság 
szerint az összes kórházi felvétel 5%-át eredményezik (A jelentés hiányosságai azonban nem 
teszik lehetővé a pontos becslést). A rofecoxib (Vioxx) esete, amely egy olyan 
gyulladáscsökkentő, amelyet 2004-ben vontak vissza a piacról, mivel növelte a 
kardiovaszkuláris kockázatokat (az Egyesült Államokban mintegy 30000 sztrókos eset fordult 
elő, amelyek közül néhány halálos volt) felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell erősíteni a 
farmakovigilanciát.

A farmakovigilancia a gyógyszerbiztonság ellenőrzésének folyamata és tudománya, amely 
magában foglalja a gyógyszerbiztonsági adatok kezelését, ezen adatok biztonsági 
szempontból történő értékelését, az esetleges biztonsági kérdésekre történő reagálást, így az 
ezekkel kapcsolatos tájékoztatást, illetve a lefolytatott eljárás és az elért eredmények 
értékelését.

A központilag engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó farmakovigilanciai eljárást a 
726/2004/EK  rendelet határozza meg. A nemzetileg engedélyezett gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó farmakovigilanciai eljárást a 2001/83/EK irányelv határozza meg. E vélemény a 
726/2004/EK  rendeletre vonatkozik.

A Bizottság célja a jelenlegi farmakovigilanciai rendszer fejlesztése a különböző érintett 
szereplők szerepének tisztázásán, az eljárások egyszerűsítésén, az átláthatóság és a 
tájékoztatás javításán, jobb adatgyűjtési és -értékelési eljárásokon, az érdekeltek fokozottabb 
bevonásán és a bevált gyakorlatok meghatározásán keresztül.

A vélemény előadója üdvözli ugyan a javaslatot, de úgy véli, hogy azt tovább lehet javítani, 
különösen a fogyasztóvédelmi kérdések, az átláthatóság és az adatvédelem tekintetében.
Ennélfogva a következő vonalak mentén javasol módosításokat:

 A gyógyszerfelhasználó személyes adatainak a farmakovigilanciai eljárás több 
szakaszában történő kezelését a 95/46/EK irányelvben meghatározott adatvédelmi 
elvek alapján kell végezni.

 A gyógyszerek biztonságos és hatékony használatára vonatkozó lényeges információk 
összefoglalójára irányuló javaslatot el kell utasítni, mivel a „lényeges információk” 
fogalma félrevezető és félreérésekhez vezethet. 

 A betegek beszámolói hozzájárulhatnak a gyógyszerek mellékhatásainak 
megértéséhez, amint az a paroxetin (Deroxat/Seroxat) esetében történt; az 
antidepresszánsról a betegek beszámolóinak köszönhetően derült ki, hogy növeli az 
öngyilkossági kockázatot és elvonási tünetet okoz („áramütésszerű érzés a fejben”), ha 
a beteg abbahagyja a gyógyszer szedését. 

 A fogyasztóknak közvetlenül a nemzeti hatóságokhoz kellene eljuttatniuk 
beszámolóikat. A decentralizált jelentéstételi rendszerek, amelyek esetében 
valamennyi (akár a betegektől, akár a kórházaktól, egészségügyi szakemberektől vagy 
gyógyszeripari vállalatoktól érkező) gyógyszer-mellékhatásról szóló tájékoztatás 
európai adatbázisba történő továbbítását nemzeti szinten koordinálják, növelik az 
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adatok biztonságát, és szavatolják az európai szinten nyilvántartásba vett adatok 
minőségét. A közelség lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára:
- kivizsgálják a jelentéseket, és ennek során speciális szakértelmüket alkalmazva 

értékes információkkal egészítsék ki őket, 
- világos képet alkossanak a területükön előforduló mellékhatásokról, 
- valamint ezeket az információkat saját nyelvükön elérhetővé tegyék az adott 

ország lakossága számára (ahogy az az Egyesült Királyságban és Hollandiában 
történik). 

 A fogyasztók és az egészségügyi szakemberek számára is biztosítani kell az európai 
EudraVigilance adatbázishoz való teljes körű hozzáférést, annak érdekében, hogy az 
ellenőrzött információk könnyen elérhetővé tétele által elkerülhető legyen a 
megelőzhető mellékhatások újbóli előfordulása. Ez hatékony módja azon 
egyenlőtlenségek felszámolásának, amelyek a mellékhatásokkal kapcsolatos 
tájékoztatás terén a tagállamok között fennállnak. Az EudraVigilance-hez való 
nyilvános hozzáférésre azért is szükség van, hogy helyreálljon a polgárok bizalma az 
egészségügyi hatóságok közegészség védelmére való képessége iránt.

 A jelentéstétel internetes formája mellett lehetővé kell tenni az egyéb, pl. postai, 
telefonos vagy faxon érkező bejelentést is, ahogy az az Egyesült Államokban és az 
Egyesült Királyságban is gyakorlat, annak érdekében, hogy azok se legyenek kizárva, 
akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, illetve nem tudják azt használni, 
valamint hogy javítani lehessen a betegek általi bejelentéseket. 

 A nemzeti és európai farmakovigilanciai rendszerek keretében a gyógyszereléssel 
kapcsolatban készült valamennyi értékelő jelentést hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. Ha nyomós közérdekről van szó, mint a farmakovigilanciai 
adatok esetében, mindig garantálni kell a teljes körű nyilvánosságra hozatalt.

 A farmakovigilanciai rendszereket továbbra is közpénzből kell finanszírozni, egyrészt 
az állami hatóságoknak a lakosság védelme terén fennálló felelőssége tanúságaként, 
másrészt függetlenségük biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EudraVigilance adatbázis a 
tagállamok illetékes hatóságai, az 
Ügynökség és a Bizottság számára teljes 

(2) Az EudraVigilance adatbázis a 
tagállamok illetékes hatóságai, az 
Ügynökség és a Bizottság számára teljes 



PA\799741HU.doc 5/9 PE431.040v01-00

HU

mértékben hozzáférhető. A 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
számára pedig farmakovigilanciai 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
mértékű hozzáférést biztosítanak. 

mértékben hozzáférhető. A 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
az egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság számára pedig a személyes 
adatok védelmének garantálása mellett
hozzáférést biztosítanak

Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett megfelelő 
szintű hozzáféréssel rendelkezzenek az 
adatbázishoz.
Az EudraVigilance adatbázisban tárolt 
adatokat összesített formában teszik 
elérhetővé a nyilvánosság számára, 
amelyhez az adatok értelmezésére 
vonatkozó magyarázatot is fűznek.

Az EudraVigilance adatbázisban tárolt 
adatokat összesített formában teszik 
elérhetővé a nyilvánosság számára, 
amelyhez az adatok értelmezésére 
vonatkozó magyarázatot is fűznek.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszernek teljes mértékben átláthatónak kell lennie az összes érdekelt 
fél teljes körű tájékoztatásának biztosítása érdekében, különösen azért, hogy visszaálljon a 
betegeknek és polgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EudraVigilance adatbázisban tárolt, 
mellékhatásokra vonatkozó egyedi 
jelentéseket a nyilvánosság lekérheti. Az 
Ügynökség vagy az a nemzeti illetékes 
hatóság, amelyhez a kérést intézték, 90 
napon belül rendelkezésre bocsátja ezeket a 
jelentéseket, feltéve hogy az adatok 
kiadása nem veszélyezteti a jelentésben 
szereplő alanyok anonimitását.

(3) Az EudraVigilance adatbázisban tárolt, 
mellékhatásokra vonatkozó egyedi 
jelentéseket a nyilvánosság lekérheti. Az 
Ügynökség vagy az a nemzeti illetékes 
hatóság, amelyhez a kérést intézték, 90 
napon belül rendelkezésre bocsátja ezeket a 
jelentéseket a személyes adatok védelme 
garantálásával.

Or. en
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Indokolás

A farmakovigilanciai rendszernek teljes mértékben átláthatónak kell lennie az összes érdekelt 
fél teljes körű tájékoztatásának biztosítása érdekében, különösen azért, hogy visszaálljon a 
betegeknek és polgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma. 
Az adatvédelmi jogszabályokat be kell tartani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az e rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok és a 
koordinációs csoport farmakovigilanciai 
tevékenységekkel összefüggő 
értekezleteiről készült összefoglalók;

2. az e rendelet 56. cikke (1) bekezdésének 
a) és aa) pontjában említett bizottságok és a 
koordinációs csoport farmakovigilanciai 
tevékenységekkel összefüggő 
értekezleteiről készült részletes 
jegyzőkönyvek;

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszernek teljes mértékben átláthatónak kell lennie az összes érdekelt 
fél teljes körű tájékoztatásának biztosítása érdekében, különösen azért, hogy visszaálljon a 
betegeknek és polgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság az 
ezen cikk (1) bekezdésében említett eljárás 
szerint ajánlásokat tesz a 
forgalombahozatali engedély módosítására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására, az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 

(2) Ha a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság az 
ezen cikk (1) bekezdésében említett eljárás 
szerint véleményt fogad el a 
forgalombahozatali engedély módosítására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására, a 
Bizottság határozatot fogad el a 10. cikk 
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bizottsága véleményt fogad el, amelyben 
figyelembe veszi az ajánlást, a Bizottság 
pedig határozatot fogad el a 10. cikk 
szerint.

szerint.

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság ezen véleményét és a 
Bizottság határozatát késedelem nélkül a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszernek teljes mértékben átláthatónak kell lennie az összes érdekelt 
fél teljes körű tájékoztatásának biztosítása érdekében, különösen azért, hogy visszaálljon a 
betegeknek és polgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
726/2004/EK rendelet
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az Ügynökség bevételei a Közösségtől 
származó hozzájárulásból és a 
vállalkozások által a következőkért fizetett 
díjakból állnak: a közösségi 
forgalombahozatali engedély megadása és 
annak hatályban tartása, az Ügynökség 
nyújtotta egyéb szolgáltatások, valamint a 
koordinációs csoport által a 2001/83/EK 
irányelv 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikke szerinti feladatai teljesítése 
tekintetében nyújtott szolgáltatások.”

„Az Ügynökség bevételei a Közösségtől 
származó hozzájárulásból és a 
vállalkozások által a következőkért fizetett 
díjakból állnak: a közösségi 
forgalombahozatali engedély megadása és 
annak hatályban tartása, az Ügynökség 
nyújtotta egyéb szolgáltatások, valamint a 
koordinációs csoport által a 2001/83/EK 
irányelv 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikke, illetve e rendelet 28b. cikke szerinti 
feladatai teljesítése tekintetében nyújtott 
szolgáltatások. Az Európai Parlament és a 
Tanács (a továbbiakban együtt: a 
költségvetési hatóság) szükség szerint 
felülvizsgálja a Közösség hozzájárulását a 
szükségletekről készített értékelés alapján, 
valamint a díjak szintjének 
figyelembevételével.
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Or. en

Indokolás

Az ügynökségnek elegendő pénzügyi támogatásra van szüksége fontos feladatainak 
ellátásához.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
67 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Ez nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól díjakat szedjenek 
be az Ügynökség által elvégzett 
tevékenységekért.” 

„(4) A farmakovigilanciával, a 
kommunikációs hálózatok működésével, 
valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek az átruházott feladatokkal 
arányos, megfelelő közfinanszírozásban 
részesülnek.”

Or. en

Indokolás

A farmakovigilancia finanszírozása az állami hatóságok feladata, mivel ők felelnek a 
közegészség biztosításáért, illetve az engedélyezésekért.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 726/2004/EK rendeletnek 
megfelelően, a rendelet 9. cikke (4) 
bekezdésének a) és d) pontja alapján 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 

törölve
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azon előírás, amely szerint a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatához 
szükséges lényeges információk 
összefoglalását a(z) …/…./EK irányelvvel 
módosított 2001/83/EK irányelv 11. 
cikkének (3a) pontja és 59. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontja által szabályozott 
alkalmazási előírásba és 
betegtájékoztatóba fel kell venni, az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
megjelölt időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre is 
vonatkozik, az engedély megújításától 
vagy az említett időponttól számított 
hároméves időszak elteltétől kezdve, attól 
függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Or. en

Indokolás

E módosítás összhangban áll az előadó által a 2001/83/EK irányelv 11. cikke 3a. pontjához és 
59. cikke (1) bekezdésének aa) pontjához javasolt módosításokkal. 


