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• Felkészültebb lesz az Unió a válságokra, hatékonyabb intézkedések várhatók  az orvosi
eszközök és gyógyszerészeti termékek terén

• Az ügynökség figyelemmel kíséri és jelenti a gyógyszerhiány kialakulását

• Átláthatóbb lesz a klinikai vizsgálatok és a piaci engedélyezés folyamata

Az Európai Gyógyszerügynökség hatékonyabban meg tud majd birkózni a gyógyszerhiánnyal © I Viewfinder/AdobeStock
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Az Unió felkészültebb lesz a következő egészségügyi válságra és az annak nyomán
esetleg kialakuló gyógyszerhiány és orvosieszköz-hiány kezelésére.
 
A Parlament szerdán 655 szavazattal, 31 ellenszavazat és nyolc tartózkodás mellett támogatta
a  Parlament  és  a  Tanács  között  tavaly  született  átmeneti  megállapodást  az  uniós
gyógyszerügynökség hatáskörének bővítéséről. Az eredményt csütörtök reggel jelentették be.
 
Az  Európai  Gyógyszerügynökség  népegészségügyi  vészhelyzetek  kialakulása  során
hatékonyabban kezelni tudja a létfontosságú gyógyszerészeti termékekben és orvostechnikai
eszközökben keletkező hiányt. Ehhez  két, a hiány kialakulásával foglalkozó és rendszeresen
ülésező irányítócsoportot hoznak létre, amelyek munkájukba bevonják a gyógyszerellátási lánc
összes szereplőjét, így többek között a gyógykezelésre szorulók és a szakemberek képviselőit,
a forgalombahozatali engedélyek jogosultjait és a nagykereskedelmi forgalmazókat is.
 
A gyógyszerügynökség a gyógyszerellátási és orvostechnikai műszerekkel kapcsolatos adatok
összegyűjtésére létrehoz egy hiány-figyelő platformot, amelyet a későbbiekben működtet is.
 
Az  ügynökség  a  fennakadásokról  egy  nyilvános  weboldalon  is  beszámol.  A  klinikai
vizsgálatokkal  és az engedélyezett  gyógyszerészeti  termékekkel  kapcsolatos információk
gyorsan és átlátható módon állnak majd rendelkezésre.
 
Nicolás González Casares (S&D, Spanyolország) jelentéstevő szerint
 
„Az új rendelettel átláthatóbb lesz az ügynökség működése, jobban bevonják az ellátási lánc
szereplőit  az engedélyezési  eljárásba és fokozódik az együttműködés a különböző uniós
ügynökségek  között.  Támogatni  fogjuk  a  gyógyszerfejlesztéshez  szükséges  klinikai
vizsgálatokat és kezeléseket, ennek köszönhetően ezek is átláthatóbb módon zajlanak majd. Az
új  európai  hiány-követő  platform  pedig  a  gyógyszerellátás  nyomon  követésének
kulcsfontosságú  eszköze  lesz,  amely  segít  megelőzni  a  hiány  kialakulását.”
 
A következő lépések
 
A plenáris ülés döntése után a jogszabály megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a
rendelet 2022. március elsejével életbe lép.
 
Háttér
 
A Bizottság az európai egészségügyi unió létrehozásának részeként és a koronavírus-járvány
tanulságait  levonva  2020.  november  11-én  a  jövő  kihívásainak  megfelelő,  új
egészségbiztonsági rendeletcsomagot terjesztett  be. Ennek egyik alkotóeleme az Európai
Gyógyszerügynökség hatókörének bővítése.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2022.1.19.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2022.1.19.)
Az eljárás lépései (angolul)
A jogalkotási folyamat (angolul)
Az EU és az egészségügy
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Dana POPP
sajtóreferens

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602
https://twitter.com/EP_Environment
https://twitter.com/Europarl_HU

