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RÖVID INDOKOLÁS

A farmakovigilanciára vonatkozó két (egy rendeletre és egy irányelvre irányuló) javaslattal a 
legaktuálisabb témát érintjük. Az igen gyors eljárást követően piacra dobott, H1N1 influenza 
elleni oltóanyag körül kialakult ellentmondásos helyzet jól mutatja, hogy a polgárok már nem 
bíznak abban, hogy a hatóságok képesek garantálni védelmüket. Egy legutóbbi tanulmány 
szerint a francia orvosok 61%-a nem szándékozik beoltatni magát. Ez a helyzet is bizonyítja, 
ha ez még egyáltalán szükséges, hogy az Európai Uniónak ki kell dolgoznia a 
farmakovigilanciára vonatkozó hatékony politikát polgárai megnyugtatása és védelme 
érdekében.

Sajnos az elmúlt években előfordultak esetek, amikor olyan gyógyszerek, amelyek bár a 
klasszikus eljárást követően kerültek forgalomba, mégis jelentős mellékhatásokat okoztak:

 rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), az ibuprofennél nem hatásosabb, 1999-ben engedélyezett 
és a piacról 2004-ben kivont gyulladásgátló, amely több ezer halálos kimenetelű szív-
érrendszeri incidens okozója volt.
- a paroxetin nevű antidepresszáns (Deroxat®, Seroxat®), amely növeli az öngyilkosság 
kockázatát;
a rimonabant (Acomplia®), egy elhízás elleni gyógyszer, amelyet megfelelő ellenőrző 
vizsgálatok nélkül hoztak forgalomba, majd ezt követően másfél év múlva kivontak az 
európai piacról.

Több per bizonyítja, hogy a gyógyszergyártók hajlamosak a lehető leghosszabb ideig 
eltitkolni a gyógyszerek mellékhatásaira vonatkozó információkat, amelyek kedvezőtlenül 
befolyásolnák az értékesítést.
  
Minden esetben megfigyelhető volt, hogy a döntéshozatali eljárás lassúsága és a nem 
kívánatos mellékhatásokkal kapcsolatos információk visszatartása káros hatással volt a 
betegek egészségére.  

Az ilyen mellékhatások emberekre gyakorolt hatása elfogadhatatlan; Az ilyen 
mellékhatásokból eredő emberi veszteségek elfogadhatatlanok – a pénzügyi költségek pedig 
hatalmasak, és ezeket a közösségnek kell állnia, mivel a kórházi kezelések 5%-át és a 
kórházban bekövetkező halálozási okok 5%-át jelentik. 

Az értékeléstől az ellenőrzésen és a gyógyszerrel kapcsolatos tájékoztatón át a forgalomba 
hozatalig

A forgalomba hozatal engedélyezése előtt a gyógyszert értékelni kell. Ez kiválasztott betegek 
egy csoportjával történik meghatározott ideig. Ezután a farmakovigilancia feladata, hogy 
ismertesse a mellékhatásokat, hogy a lakosság körében elkerülhetők legyenek a súlyos 
következmények.

Az előadó attól tart, hogy a rendelet az alábbi okokból inkább gyengíti a farmakovigilancia-
rendszert, semhogy erősítené azt:  
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1. a kockázatkezelési tervek és más, az engedély kiadását követően elkészített tanulmányok az 
óvadék szerepét játszhatják, tehermentesítve a forgalomba hozatal engedélyezése előtti 
értékelést. Ez csak kivételes esetben maradhat így. 

2. Az állami finanszírozási kötelezettség megszűnése azzal fenyeget, hogy a 
farmakovigilancia rendszere a gyógyszergyártóknak nyújtott szolgáltatás szintjére süllyed. Az 
előadó ezzel szemben a farmakovigilancia független nemzeti és regionális rendszereinek 
megerősítését javasolja. 

3. A vállalatok azzal, hogy még inkább az irányításuk alá kerül az adatok gyűjtése, elemzése 
és értelmezése, az összeférhetetlenség tarthatatlan helyzetében találják magukat.  A 
vállalatoknak részt kell tudniuk venni a mellékhatások vizsgálatában, de a hatóságok 
ellenőrzése mellett és semmiképpen sem monopolhelyzetben.

4. Az adatok felhígítása, amelyeket anélkül tárolnak közvetlenül a hatalmas elektronikus 
adatbázisban, az EudraVigilance-ban, hogy lenne az adatbázis tartalmának minőségét 
biztosító eljárás. Az előadó azt javasolja, hogy az Eudravigilance adatbázisba kizárólag a 
farmakovigilancia tekintetében illetékes tagállami hatóságok tölthessenek fel adatokat (se a 
betegek, se a gyógyszeripari vállalatok ne tölthessenek fel közvetlenül adatokat, mivel az 
túlságosan nagy „alapzajt” keltene és a lényeges adatok használhatatlanná válnának).

5. A közvélemény és a független szakértők rendkívül korlátozott hozzáférése az 
EudraVigilance adatbázishoz. A farmakovigilancia adatainak átláthatósága nélkülözhetetlen a 
polgárok egészségügyi hatóságokba vetett bizalmának visszaállításához. 

Több javaslat túl félénk és megerősítésre szorul.

1. Az európai kockázatkezelési konzultációs bizottság (PRAAC) létrehozatala úgy, hogy sem 
több hatáskörrel, sem nagyobb autonómiával nem rendelkezik, mint a farmakovigilanciáért 
felelős jelenlegi munkacsoport, nem teremt értéktöbbletet.

2. A farmakovigilanciával kapcsolatos adatok tekintetében továbbra is az átláthatatlanság az 
alapszabály: például az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekhez (PSURs) üzleti titok 
ürügyén nem lehet hozzáférni. Ezeket az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket és 
minden értékelő jelentést haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. 

Összefoglalva:

 Meg kell erősíteni a biztonságosabb forgalomba hozatal engedélyezésével
kapcsolatos kritériumokat, amelyek azt is előírják, hogy egy új gyógyszernek 
valóságos gyógyászati előrelépést kell jelentenie;   a gyorsított eljárást nem szabad 
általánossá tenni 

 Garantálni kell a farmakovigilanciával kapcsolatos adatok minőségét 
 Biztosítani kell a nyilvános és hatékony farmakovigilanciához szükséges 

eszközöket
 Erősíteni kell az átláthatóságot
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 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
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása és a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása tekintetében.

(4) Az Ügynökség 726/2004/EK 
rendeletben meghatározott, fő 
farmakovigilanciai feladatait meg kell 
tartani és tovább kell fejleszteni, különösen 
a közösségi farmakovigilanciai adatbázis 
és adatfeldolgozó hálózat (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) irányítása és a 
tagállamok gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseinek koordinálása és a 
biztonsági kérdések nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó előírások
tekintetében.

Indokolás

A fogyasztóknak joga van több információhoz jutni a farmakovigilanciai kérdéseket és 
orvosságuk előny-kockázat viszonyát illetően. Az Ügynökség fontos szerepet tölt be 
megbízható, független információforrásként.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a Közösségben engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről 
egyidejűleg kaphassanak információkat, 
férhessenek azokhoz hozzá, valamint 
megoszthassák azokat, az EudraVigilance 
adatbázist ezen információk kizárólagos 
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gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie.

gyűjtőhelyeként fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni. A tagállamok ezért a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak nem írhatnak elő további 
adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Ehelyett az Eudravigilance adatbázisnak 
ezzel egyidejűleg értesítenie kell az érintett 
tagállamokat a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által benyújtott 
jelentésekről. A magas színvonalú 
tájékoztatás biztosítása érdekében a 
tagállamoknak támogatniuk kell az 
országos és regionális farmakovigilancia-
központok szaktudásának fejlesztését. Az 
illetékes nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük a központok jelentéseit és az 
adatokat továbbítaniuk kell az 
Eudravigilance adatbázisnak. Az 
adatbázisnak a tagállamok, az Ügynökség 
és a Bizottság számára teljes mértékben, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai és 
a nyilvánosság számára pedig megfelelő 
mértékben hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot.
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 

(7) A közösségi szintű farmakovigilanciai 
értékelésekhez szükséges tapasztalat és 
források elérhetőségének biztosítása 
érdekében indokolt új tudományos 
bizottságot létrehozni az Ügynökségen 
belül: a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot.
Ennek a bizottságnak független 
tudományos szakértőkből kell állnia, akik 
tapasztalattal rendelkeznek a 
gyógyszerbiztonság terén, ideértve a 
kockázat felderítését, értékelését, 
minimalizálását és az azzal kapcsolatos 
kommunikációt, valamint az engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat és 
a farmakovigilanciai auditokat is. A 
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a farmakovigilanciai auditokat is. bizottságban dolgozó tudományos 
szakértőknek függetleneknek kell lenniük 
az engedély jogosultjai és maga az 
Ügynökség vonatkozásában is, különösen 
akkor, amikor a gyógyszerek 
biztonságossági vizsgálatait végzik. 

Indokolás

Kívánatos a szakértők teljes függetlenségének biztosítása, mivel az engedély kibocsátói aligha 
vonnának ki a piacról olyan gyógyszereket, amelyeket már engedélyeztek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire. Rendelkezni kell arról, 
hogy a farmakovigilanciai tevékenységek 
megfelelő mértékű finanszírozását a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak kiszabott díjak beszedésén 
keresztül lehessen biztosítani. A beszedett 
pénzösszegek kezelését – az Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
igazgatóság folyamatosan ellenőrzi.

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 

(15) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy az 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat végeznek rajta, vagy a 
gyógyszer biztonságos és hatásos 
alkalmazása csak bizonyos feltételek vagy 



PE430.771v02-00 8/20 AD\813157HU.doc

HU

korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni forgalomba hozatalát követően. A 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket bátorítani kell arra, hogy e 
gyógyszerek minden feltételezett 
mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

korlátozások mellett lehetséges, a 
gyógyszert – újonnan engedélyezett 
gyógyszer esetén piacra kerülését 
követően három évig – gondosan 
figyelemmel kell kísérni. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket bátorítani kell 
arra, hogy e gyógyszerek minden 
feltételezett mellékhatását jelentsék, és az 
Ügynökségen naprakészen kell tartani 
ezeknek a gyógyszereknek a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzékét.

Indokolás

Az összes újonnan engedélyezett termékkel kapcsolatos konkrét figyelmeztetés és a gondosan 
ellenőrzött gyógyszerek segíteni fogják az egészségügyi szakembereket és a betegeket is 
abban, hogy azonosítani tudják a piacon kevesebb, mint három éve jelen lévő, újonnan 
engedélyezett gyógyszereket, tudatosabbá téve őket afelől, hogy szükség van az esetlegesen 
megjelenő mellékhatások jelentésére.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezt a rendeletet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1, valamint a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 sérelme 
nélkül kell alkalmazni. A személyi 
adatokat – az EU adatvédelmi 
jogszabályaival összhangban – az 
Eudravigilance rendszeren belül kellene 
kezelni annak érdekében, hogy 
felismerjék, mérlegeljék, megértsék és 
megelőzzék a mellékhatásokat, 
azonosítsák és csökkentsék a 
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gyógyszerekből adódó kockázatokat a 
közegészség megóvása céljából. 
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Indokolás

A javaslat olyan rendkívül érzékeny személyes információkra vonatkozik, amelyeket teljes 
mértékben védeni kell. Lásd még az európai adatvédelmi biztos 2009. áprilisi véleményét.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 
említett farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
segíti.

Farmakológiai feladatainak teljesítésében 
az 56. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában 
említett farmakovigilanciai bizottság segíti.

Indokolás

Horizontális változtatás, amely a javaslat egészére nézve szükséges. A javaslat európai 
farmakovigilanciai kockázatértékelési tanácsadó bizottságot hoz létre, és fontos 
farmakovigilanciai feladatokkal bízza meg, de pusztán tanácsadó szerepre kárhoztatja, 
semmiféle hatósági jogkörrel nem ruházza fel. A bizottság szerepét meg kell szilárdítani, és 
annak megnevezésében is tükröződnie kell.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
726/2004/EK rendelet
10 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján a 
Bizottság visszavonja vagy megerősíti a 

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján a 
Bizottság visszavonja vagy megerősíti a 
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felszólítást. Ha a Bizottság megerősíti a 
felszólítást, a forgalombahozatali engedélyt 
úgy kell módosítani, hogy az előírt 
vizsgálat elvégzését a forgalombahozatali 
engedély feltételeként tartalmazza, és a 
kockázatkezelési rendszert ennek 
megfelelően aktualizálni kell.

felszólítást. Ha a Bizottság megerősíti a 
felszólítást, a forgalombahozatali engedélyt 
úgy kell módosítani, hogy az előírt 
vizsgálat elvégzését a forgalombahozatali 
engedély feltételeként tartalmazza, és a 
kockázatkezelési rendszert ennek 
megfelelően aktualizálni kell. Függetlenül 
attól, hogy a felszólítást megerősítik vagy 
visszavonják, a Bizottságnak indokolnia 
kell döntését, és a döntést egyidejűleg 
nyilvántartásba veszik. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – c pont
726/2004/EK rendelet
14 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az engedély megadását ahhoz a
feltételhez köthető, hogy a kérelmező
bizonyos feltételeknek eleget tegyen, 
különösen a gyógyszer biztonságosságát, 
az alkalmazással kapcsolatban előforduló 
váratlan események illetékes hatóságnak 
való bejelentését és a meghozandó 
intézkedéseket illetően. Ezt az engedélyt –
melynek a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében említett okok egyikén kell 
alapulnia – csak akkor állíthatják ki, ha a 
kérelmező objektív és igazolható indokok 
alapján bizonyítani tudja, hogy nem tudja 
benyújtani a szokásos alkalmazás melletti 
gyógyszer-hatásosságra és -
biztonságosságra vonatkozó átfogó 
adatokat. Az engedély meghosszabbítása e 
feltételek évenkénti újraértékeléséhez 
kötődik.

(8) Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az engedély megadását ahhoz az 
előíráshoz köthetik, miszerint a kérelmező
meghatározott eljárásokat vezet be, 
különösen a gyógyszer biztonságosságát, 
az alkalmazással kapcsolatban előforduló 
váratlan események illetékes hatóságnak 
való bejelentését és a meghozandó 
intézkedéseket illetően. Ezt az engedélyt
csak objektív és igazolható indokok 
alapján állíthatják ki, és annak a 
2001/83/EK irányelv I. mellékletében 
említett okok egyikén kell alapulnia. Az 
engedély meghosszabbítása e feltételek 
évenkénti újraértékeléséhez kötődik.

Indokolás

A meglévő jogszabály megfogalmazása biztosítja a szigorúbb feltételeket és a fogyasztók jobb 
védelmét a túl korai forgalombahozatali engedélyből származó kockázat ellen.
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a jegyzéket naprakészen 
tartja.

Az Ügynökség a jegyzéket naprakészen 
tartja. A jegyzékébe tartozó gyógyszereket 
a csomagoláson akként kell feltüntetni 
annak érdekében, hogy a betegeket és az 
egészségügyi szakembereket a jegyzéktől 
eltérő információforrással lássák el.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség a tagállamokkal és a 
Bizottsággal együttműködve adatbázist és 
adatfeldolgozó hálózatot (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) hoz létre és tart 
fenn a Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai információk cseréje 
céljából, valamint azért, hogy az illetékes 
hatóságok az információkat egyidejűleg le 
tudják hívni, és meg tudják egymással 
osztani.

(1) Az Ügynökség a tagállamokkal és a 
Bizottsággal együttműködve adatbázist és 
adatfeldolgozó hálózatot (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis) hoz létre és tart 
fenn a Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciai információk cseréje 
céljából, valamint azért, hogy az illetékes 
hatóságok az információkat egyidejűleg le 
tudják hívni, és meg tudják egymással 
osztani. A tagállamoknak támogatniuk 
kell az országos és regionális 
farmakovigilancia-központok 
szaktudásának fejlesztését. Az illetékes 
nemzeti hatóságoknak össze kell 
gyűjteniük a központok jelentéseit és az 
adatokat továbbítaniuk kell az 
Eudravigilance adatbázisnak.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
24 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „megfelelő szintű hozzáférés” 
fogalmának meghatározása során az 
Ügynökség együttműködik az 
egészségügyi szakembereket, a betegeket 
és a fogyasztókat képviselő szervezetekkel.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség a tagállamokkal 
együttműködve egységes, webalapú
formanyomtatványokat fejleszt ki, 
amelyeket használva az egészségügyi 
szakemberek és a betegek bejelenthetik a 
feltételezett mellékhatásokat.

Az Ügynökség a tagállamokkal és az 
érintett szereplőkkel együttműködve 
egységes tartalmakat, 
formanyomtatványokat és eljárásokat
fejleszt ki, amelyeket használva az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
bejelenthetik a feltételezett 
mellékhatásokat, valamint az EU területén 
felírt, elkészített vagy eladott biológiai 
gyógyszerkészítmények nyomon 
követhetőségét.

A betegeknek szánt 
formanyomtatványokat olyan technikai 
követelmények szerint kell kialakítani, 
amelyek megfelelnek a nyilvánosság 
számára hozzáférhető világos szerkezet és 
az egyszerű nyelvezet elveinek. A 
formanyomtatványoknak az interneten és 
a gyógyszertárakban beszerezhetőnek kell 
lenniük.
A formanyomtatványoknak mindazokat az 
információkat tartalmazniuk kell, 
amelyek lehetővé teszik a gyógyszertárak 
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vagy közvetlenül a betegek számára a 
bejelentések hatóságok felé történő 
továbbítását postai úton, faxon vagy 
elektronikus formában.

Indokolás

A feltételezett mellékhatással összefüggésbe hozott termék pontos azonosítása elengedhetetlen 
egy stabil farmakovigilanciai rendszer esetében. A javasolt módosítás azt várja el az 
Ügynökségtől, hogy felhasználóbarát egységes tartalmakat, formanyomtatványokat és 
eljárásokat fejlesszen ki az egészségügyi szakemberek és a betegek számára a mellékhatások 
bejelentéséhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU területén felírt, elkészített vagy 
eladott biológiai gyógyszerkészítmények 
nyomon követhetőségének biztosítása 
érdekében a formanyomtatványok és az 
eljárások magukban foglalják a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának nevét, a nemzetközi 
szabadnevet (INN), a gyógyszerkészítmény 
2001/83/EK irányelv 1. cikkének 20. 
pontjában meghatározott elnevezését és a 
gyártási számot.

Indokolás

Mivel a biotechnológiai gyógyszerek abban különböznek a hagyományos gyógyszerektől, 
hogy azok „élő termékek”, helyénvaló külön szabályokat alkotni arra, hogy az egészségügyi 
szakemberek milyen jellegű információkat jelentsenek be a mellékhatások megjelenése 
esetében a gyógyszer nyomon követhetőségének érdekében és azért, hogy a mellékhatás oka 
megállapítható legyen.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
26 cikk – 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 üléseinek 
napirendi pontjai és az ülésekről készült
jegyzőkönyvek, továbbá a meghozott 
határozatok, a szavazások adatai és a 
szavazáshoz fűzött indoklások, beleértve a 
kisebbségi véleményeket is.

Indokolás

A 2004/27/EK irányelv 126b. cikkének megfelelően „tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság nyilvánosan hozzáférhetővé tegye saját és bizottságai eljárási szabályzatát, üléseinek 
napirendi pontjait és az ülésekről készült jegyzőkönyveket, továbbá a meghozott 
határozatokat, a szavazások adatait és a szavazáshoz fűzött indoklásokat, beleértve a 
kisebbségi véleményeket is”. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) már megtette ezt, ám Európában még nem hajtották végre.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A farmakovigilanciai
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság
értékeli az időszakos gyógyszerbiztonsági
jelentéseket.

(3) A farmakovigilanciai bizottság
valamennyi rendelkezésre álló adat 
alapján, beleértve az időszakos 
jelentéseket és az Eudravigilance 
adatbázisban található adatokat is, 
tudományosan értékeli a gyógyszer előny-
kockázat viszonyát.

Az értékelő jelentést az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 

A gyógyszer előny-kockázat viszonyáról 
szóló tudományos jelentést az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
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elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának.

kézhezvételétől számított 90 napon belül
elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
az értékelő jelentés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül észrevételeket 
nyújthat be az Ügynökséghez.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
az értékelő jelentés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül észrevételeket 
nyújthat be a farmakovigilanciai 
bizottsághoz.

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság a forgalombahozatali 
engedély jogosultja számára az 
észrevételek megtételére biztosított időszak 
lejártát követő ülésén – módosításokkal 
vagy módosítások nélkül – elfogadja az 
értékelő jelentést, figyelembe véve a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott észrevételeket.

A farmakovigilanciai bizottság a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
számára az észrevételek megtételére 
biztosított időszak lejártát követő ülésén –
módosításokkal vagy módosítások nélkül –
elfogadja az értékelő jelentést, valamennyi 
benyújtott észrevétel figyelembe vételével.

Az értékelő jelentést a 
gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos 
európai internetes portálon 
haladéktalanul [adja meg a pontos 
időpontot: vagyis 18 hónappal a 3. 
cikkben meghatározott időpont után] 
közzéteszik.

Indokolás

Az előadó által készített tudományos értékelő jelentés, mely a vállalatok által átadott 
adatokon (időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések, valamint klinikai vizsgálatokból és a 
forgalombahozatali engedély megadását követően végzett vizsgálatokból származó adatok), 
illetve a különböző tagállamok farmakovigilancia-rendszerei által továbbított adatokon (az 
egészségügyi szakemberek és a betegek jelentései) alapulnak.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont 
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételét követő 30 
napon belül az emberi felhasználásra 

(4) A jelentés elfogadását követő 30 napon 
belül a farmakovigilanciai bizottság
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
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szánt gyógyszerek bizottsága elbírálja a 
jelentést, és véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont 
726/2004/EK rendelet
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett véleményeket és határozatokat a 
nyilvánosság számára a 26. cikkben 
említett európai gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül teszik 
elérhetővé.

(6) Az ezen cikk (3) és (5) bekezdésében 
említett értékelő jelentéseket,
véleményeket és határozatokat a 
nyilvánosság számára a 26. cikkben 
említett európai gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül teszik 
elérhetővé.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
726/2004/EK rendelet
28d. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kérésére az Ügynökség a 
tagállamokkal együttműködve részt vesz a 
farmakovigilanciai technikai intézkedések 
nemzetközi harmonizációjában és 
szabványosításában.

A Bizottság kérésére az Ügynökség a 
tagállamokkal és valamennyi érdekelt 
féllel együttműködve részt vesz a 
farmakovigilanciai technikai intézkedések 
nemzetközi harmonizációjában és 
szabványosításában. Ez a munka a betegek 
igényein alapul és tudományos célt 
szolgál.

Indokolás

 Ez a módosítás a 2001/83/EK irányelv 108. cikkének módosítására irányuló javaslatokkal 
való összehangolást célozza.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – a pont 
726/2004/EK rendelet
56 cikk – 1 bekezdés – a a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság, amely azért felelős, 
hogy az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel összefüggésben követendő 
farmakovigilanciára vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatban tanáccsal lássa 
el az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek bizottságát és a koordinációs 
csoportot;

aa) a farmakovigilanciai bizottság, amely 
azért felelős, hogy a központi eljárás 
szerint forgalomba hozott gyógyszerek
farmakovigilanciája érdekében a 
forgalomba hozatalt követő értékelést 
elvégezze,

Indokolás

E bizottság számára ugyanolyan szintű ajánlási jogokat kell biztosítani, mint amilyenekkel az 
európai forgalombahozatali engedélyekről határozó bizottság (CHMP, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága) rendelkezik. A bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy, miután értékelte és megvitatta a tagállamok által a felügyelete mellett (előadók és 
társelőadók rendszere) végzett értékeléseket, közvetlenül az Európai Bizottságnak tehessen 
javaslatot a forgalombahozatali engedély visszavonásáról vagy módosításáról, anélkül, hogy 
tevékenységét a forgalombahozatali bizottságok (CHMP vagy a koordinációs csoport, CMDh) 
felügyelnék. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
726/2004/EK rendelet
61a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság összetétele a 
következő:

1. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság összetétele a 
következő:

a) tíz tag és tíz póttag, akiket az
igazgatótanács nevez ki a nemzeti illetékes
hatóságok javaslatai alapján;

a) a nemzeti tagállamonként egy tag és egy
póttag, akiket az igazgatótanáccsal 
folytatott konzultáció során a nemzeti 
illetékes hatóság nevez ki;
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b) öt tag és öt póttag, akiket a Bizottság 
nevez ki szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.

b) két további tag és két póttag, az egyik az 
egészségügyi szakemberek, a másik a 
betegek képviselője, akiket a Bizottság 
nevez ki szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.
A tagállamok más tagállamoktól kérhetik, 
hogy vegyék át helyüket a bizottságban.

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük.

A tagok távollétében a póttagok képviselik 
őket és szavaznak helyettük.

A Bizottság a tagok és póttagok számát a 
technikai és tudományos követelmények 
fényében kiigazíthatja. A rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
87. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
726/2004/EK rendelet
62 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok átadják az Ügynökségnek a 
gyógyszerek értékelésében igazolt 
tapasztalattal rendelkező azon nemzeti 
szakértők neveit, képzettségük és 
szakterületük feltüntetésével, akik az 56. 
cikk (1) cikkében említett valamely 
bizottság munkacsoportjaiban vagy 
tudományos tanácsadó csoportjaiban 
közreműködés céljából rendelkezésre 
tudnának állni.

A tagállamok átadják az Ügynökségnek a 
gyógyszerek értékelésében igazolt 
tapasztalattal rendelkező azon nemzeti 
szakértők neveit, képzettségük és 
szakterületük, valamint a gyógyszeripari 
vállalatoktól való függetlenségük 
mértékének feltüntetésével, akik az 56. 
cikk (1) cikkében említett valamely 
bizottság munkacsoportjaiban vagy 
tudományos tanácsadó csoportjaiban 
közreműködés céljából rendelkezésre 
tudnának állni.

Indokolás

Számos példa volt arra, hogy a döntések egy új „szakértőcsoport” létrehozását követően 
megváltoztak, ami óvatosságra int e szakértők gyógyszeripari cégekhez való érdekeltségi 
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kötődései tekintetében.  Attól, hogy érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, még nem szabadulnak 
fel a nyomás alól.

Módosítás 23

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 Ügynökség 
függetlenségét biztosítandó – az 
irányítótanács állandó felügyelete alatt 
állnak. Megfelelő közfinanszírozást kell 
kapniuk a rájuk bízott feladatokkal 
arányosan.

Indokolás

Fontos, hogy a farmakovigilanciai tevékenységek– az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében – továbbra is közfinanszírozásban részesüljenek. A régi (4) bekezdés szövegét meg 
kell tartani.
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