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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 a közelmúltban készített 
tanulmány szerint a francia orvosok 61%-a nem szándékozik beoltatni magát. Ez a helyzet 
még inkább – ha ez még szükséges – rávilágít arra, hogy a polgárok megnyugtatása és 
védelme érdekében az Európai Uniónak a farmakovigilancia vonatkozásában hatékony 
szakpolitikára van szüksége. 

Az utóbbi évek során sajnos volt már példa olyan gyógyszerekre, amelyek, bár a bevett 
eljárást követően kerültek forgalomba, nem elhanyagolható mellékhatásokat fejtettek ki: 
- 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. 
- paroxetin: antidepresszáns (Deroxat°, Seroxat°), mely növelte az öngyilkosságok 
kockázatát; 
- rimonabant (Acomplia°): elhízás elleni gyógyszerkészítmény, melyet megfelelő értékelés 
nélkül hoztak forgalomba, és forgalomba hozatala után másfél évvel visszavontak az európai 
piacról.
Több per során bizonyossá vált, hogy a gyógyszeripari vállalatok hajlamosak a lehető 
leghosszabb ideig eltitkolni a gyógyszereik mellékhatásaival kapcsolatos olyan információkat, 
amelyek árthatnak az értékesítésnek.  
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 emberi életekben mért ára elfogadhatatlan – ami pedig a pénzügyi 
költségeket illeti, hatalmas összegekről van szó, ami a közösséget terheli, mivel a kórházi 
ellátások 5%-a és a kórházi elhalálozási okok 5%-a e mellékhatások következménye. 

Az értékeléstől a forgalomba hozatalig, a felügyeleten és a gyógyszerrel kapcsolatos 
tájékoztatáson keresztül

A gyógyszert a forgalombahozatali engedély megadása előtt értékelni kell. Az értékelés adott 
idő alatt, a vizsgálathoz kiválasztott betegekből álló betegmintán történik. A 
farmakovigilancia szerepe az, hogy ezt követően bővítse a nem kívánatos mellékhatásokkal 
kapcsolatos ismereteinket, a lakosság egészségét károsító hatások korlátozása érdekében. 

Az előadó attól tart, hogy a rendelet az alábbi okokból inkább gyengíti a farmakovigilancia-
rendszert, semhogy erősítené azt: 

1. a kockázatkezelési tervek és az engedélyezés utáni egyéb vizsgálatok garanciaként 
szolgálhatnak a forgalombahozatali engedély megadása előtt elvégzett értékelések szigorának 
lazításához.  Erre továbbra is csak kivételes esetekben kerülhet sor. 
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2. Az állami finanszírozási kötelezettség megszüntetése azzal fenyeget, hogy a 
farmakovigilancia-rendszer a gyógyszeripari vállalatok szolgáltatójává redukálódik. Ezzel 
szemben az előadó a független, nemzeti és regionális farmakovigilancia-rendszerek 
megerősítését javasolja; 

3. A vállalatok az adatok összegyűjtésében, elemzésében és értelmezésében betöltött 
szerepének megnövekedése tarthatatlan összeférhetetlenségi helyzetet eredményez. A 
vállalatoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a nem kívánatos 
mellékhatások vizsgálatában, de ennek a hatóságok felügyelete mellett és semmi esetre sem 
monopolhelyzetből kell megtörténnie.

4. Az Eudravigilance elektronikus mega-adatbázisban közvetlenül tárolt adatok bővítésének 
rendje, amely nem tartalmaz az Eudravigilance adatbázisban tárolt tartalmak minőségét 
biztosító eljárást. 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 nyilvánosság és a független szakértők igen korlátozott hozzáférése az Eudravigilance 
adatbázishoz. A farmakovigilanciai adatokkal kapcsolatos átláthatóság nélkülözhetetlen a 
polgárok egészségügyi hatóságokba vetett bizalmának visszaállításához. 

Több javaslat még túl óvatos, ezért ezeket erőteljesebbé kell tenni:

1. Az európai kockázatkezelési konzultatív bizottság (PRAAC) hivatalossá tétele anélkül, 
hogy több hatáskört vagy önállóságot kapna, mint a már létező farmakovigilanciai 
munkacsoport, nem képvisel jelentős hozzáadott értéket. 
2. A farmakovigilanciával kapcsolatos adatokat továbbra is az átláthatatlanság jellemzi: pl. az 
üzleti titoktartás ürügyén az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekhez továbbra sem lehet 
hozzáférni. Ezeket az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket és valamennyi értékelő 
jelentést haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

Összefoglalva:
 Meg kell erősíteni a biztonságosabb forgalombahozatali engedélyek megadását 

lehetővé tevő kritériumokat, érvényesítve azt az elvárást, hogy egy új gyógyszer valós 
előrelépést hozzon a kezelésben; nem szabad általános gyakorlattá tenni a „fast track” 
alkalmazását  

 Garantálni kell a farmakovigilanciával kapcsolatos adatok minőségét 
 Biztosítani kell a hatékony nyilvános farmakovigilanciához szükséges eszközöket
 Növelni kell az átláthatóságot

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:
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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.

Or. en

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
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 

(11) A közegészség védelme érdekében 
megfelelő mértékű finanszírozást kell 
biztosítani az Ügynökség 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységeire.
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függetlenségét biztosítandó – az 
igazgatóság folyamatosan ellenőrzi.

Or. fr

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. Ez a rendelet 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 
irányelv, 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 rendelet sérelme 
nélkül alkalmazandó.** 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 
gyógyszerekből adódó kockázatokat a 
közegészség megóvása céljából. 
HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A javaslat a különlegesen érzékeny személyes információkra vonatkozik, amelyeket teljes 
mértékben védelmezni kell. Lásd még az európai adatvédelmi biztos 2009. áprilisi véleményét.
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Módosítás 4

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

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.

Or. fr

Indokolás

Horizontális változtatás, amely a javaslat egészére nézve szükséges. A javaslat szerint létre 
kell hozni egy farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot, amely fontos 
farmakovigilanciai feladatokat lát el, ám csupán tanácsadói minőségben, nem pedig 
hatóságként – a bizottság szerepét meg kell erősíteni és ennek tükröződnie kell a nevében is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – c alpont
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 

8. Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az engedélyt csak a kérelmező 
azon kötelezettségének függvényében 
lehet megadni, hogy meghatározott 
eljárásokat vezessen 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
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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.

említett okok egyikén kell alapulnia. Az 
engedély meghosszabbítása e feltételek 
évenkénti újraértékeléséhez kötődik.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 6

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

Or. en

Módosítás 7

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 

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

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.

Or. en

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 8

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 
elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának.

A gyógyszer előny-kockázat viszonyáról 
szóló tudományos jelentést az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
elkészíti, és elküldi a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, valamint a 
koordinációs csoporthoz.

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

A forgalombahozatali engedély jogosultja
és a koordinációs csoport az értékelő 
jelentés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül észrevételeket nyújthat be a 
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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 és 
a koordinációs csoport 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.

Or. fr

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 9

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 szánt gyógyszerek 
bizottsága elbírálja a jelentést, és
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

4. A jelentés elfogadását követő 30 napon 
belül a farmakovigilanciai bizottság
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedély érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.
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Or. fr

Módosítás 10

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.

Or. fr

Módosítás 11

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

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a bis) 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, 

Or. fr

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 13

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b alpont
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.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a farmakovigilanciai tevékenységeket továbbra is közpénzekből finanszírozzák, 
hogy az érdekellentéteket elkerüljék – tehát a régi (4) bekezdés szövegét meg kell tartani.


