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Módosítás 27
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani
kell a mellékhatás meghatározását, hogy
ne csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából 
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési 
hibák, valamint az alkalmazási előírásban 
nem szereplő felhasználás is, beleértve a 
termék helytelen használatát és az azzal 
való visszaélést is.

(5) Az egyértelműség kedvéért be kell
vezetni a „gyógyszerelési hiba”
meghatározását, hogy a gyógyszerek 
szokásos adagolás mellett, engedélyezett 
alkalmazásából eredő, mellékhatáshoz 
vezető elkerülhető, nem szándékos és nem 
megfelelő események és a gyógyszerelési 
hibák, valamint az alkalmazási előírásban 
nem szereplő felhasználás is ezen irányelv 
hatálya alá tartozzon.

Or. fr

Módosítás 28
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani 
kell a mellékhatás meghatározását, hogy ne 
csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési
hibák, valamint az alkalmazási előírásban 
nem szereplő felhasználás is, beleértve a 
termék helytelen használatát és az azzal 
való visszaélést is.

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani 
kell a mellékhatás meghatározását, hogy ne 
csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából, 
hanem a gyógyszerelési hibákból, valamint 
az alkalmazási előírásban nem szereplő
felhasználásból eredő káros, nem kívánt 
hatásai is tartozzanak bele, beleértve a 
termék helytelen használatát és az azzal 
való visszaélést is.

Or. en
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Indokolás

A javaslat bevezeti a „feltételezett mellékhatás” meghatározását, amely kiterjed azon 
mellékhatások bejelentésére is, amelyek a gyógyszernek a forgalomba hozatalkor 
engedélyezett időn túli felhasználásából erednek, beleértve a gyógyszerelési hibákat is.
Szükség van azonban annak tisztázására, hogy a gyógyszerelési hibákat milyen körülmények 
között kell bejelenteni: akkor, ha azt feltételezik, hogy mellékhatást idéztek elő; a javaslat nem 
tesz javaslatot arra, hogy a farmakovigilanciai rendszer gyűjtse az általános gyógyszerelési 
hibákról szóló információkat.

Módosítás 29
Crescenzio Rivellini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani 
kell a mellékhatás meghatározását, hogy ne 
csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából 
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési
hibák, valamint az alkalmazási előírásban 
nem szereplő felhasználás is, beleértve a 
termék helytelen használatát és az azzal 
való visszaélést is.

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani 
kell a mellékhatás meghatározását, hogy ne 
csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából 
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési
hibákból, valamint az alkalmazási 
előírásban nem szereplő felhasználásból 
eredőek is, beleértve a termék helytelen 
használatát és az azzal való visszaélést is.

Or. it

Indokolás

A javaslat bevezeti a „feltételezett mellékhatás” meghatározását, amely kiterjed azon 
mellékhatások bejelentésére is, amelyek a gyógyszernek a forgalomba hozatalkor 
engedélyezett időn túli felhasználásából erednek, beleértve a gyógyszerelési hibákat is. 
Szükség van azonban annak tisztázására, hogy a gyógyszerelési hibákat milyen körülmények 
között kell bejelenteni: akkor, ha azt feltételezik, hogy mellékhatást idéztek elő; a javaslat nem 
tesz javaslatot arra, hogy a farmakovigilanciai rendszer gyűjtse az általános gyógyszerelési 
hibákról szóló információkat.
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Módosítás 30
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyértelműség kedvéért módosítani 
kell a mellékhatás meghatározását, hogy 
ne csak a gyógyszerek szokásos adagolás 
mellett, engedélyezett alkalmazásából 
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési 
hibák, valamint az alkalmazási előírásban 
nem szereplő felhasználás is, beleértve a 
termék helytelen használatát és az azzal 
való visszaélést is.

törölve

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározás módosítása nem indokolt, ezért meg kell tartani a nemzetközileg 
leginkább elfogadott meghatározást (a WHO és a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia 
(ICH) által elfogadottakat). Mindazonáltal ezzel párhuzamosan célszerű megállapítani a 
Bizottság által javasolt új meghatározás által lefedett gyógyszerelési hiba és helytelen 
használat fogalmát is, amelyek azonban más válaszokat váltanak ki.

Módosítás 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A víz és a talaj 
gyógyszermaradékokkal való 
szennyeződése új környezeti és egyben 
közegészségügyi probléma is. 
Intézkedéseket kell tenni, amelyek 
csökkentik a gyógyszereknek az európai 
környezetre, és különösen a felszíni vízre, 
talajvízre, ivóvízre, valamint a 
közegészségre gyakorolt, potenciálisan 
káros hatásait. Ennélfogva intézkedéseket 
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kell tenni a gyógyszerek közegészségre, 
illetve környezetre gyakorolt káros 
környezeti hatásainak nyomon követésére 
is. Ez nem eredményezheti az életveszélyes 
vagy súlyos betegségek kezeléséhez 
szükséges gyógyszerek engedélyeinek 
visszavonsását.

Or. en

Módosítás 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) támogatni kell a kutatást, hogy még 
célzottabb gyógyszerek kifejlesztése 
érdekében, a betegek esetében a 
mellékhatások elkerülése, valamint a 
környezeti hatások kezelése céljából.

Or. en

Módosítás 33
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyógyszeripari anyagok a bennük 
rejlő tulajdonságok miatt biológiailag 
aktívak az emberben, és azokat gyakran 
oly módon fejlesztik ki, hogy az emberi 
szervezeten való áthaladásuk során 
változatlanok maradjanak. Ez a stabilitás 
azt jelenti, hogy az emberi szervezeten 
kívül is fennmaradnak, ami környezeti 
problémákat okozhat, ami viszont 
érintheti a közegészséget.
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A vizek és a talaj gyógyszermaradékokkal 
való szennyeződésének kezelése 
érdekében, a környezetre gyakorolt nem 
kívánatos hatásokat be kell építeni az 
előny–kockázat viszonyára vonatkozó 
értékelésbe.
Ezen túlmenően az illetékes hatóságoknak 
– az előny–kockázat viszonyának újbóli 
értékelése céljából – nyomon kell 
követniük a gyógyszerek káros környezeti 
hatásait.

Or. en

Indokolás

A környezetben a gyógyszermaradékok problémája köztudott. Nem pusztán környezetvédelmi, 
hanem – a környezeten keresztül – közegészségügyi kérdés is. A gyógyszerek környezeti 
hatásai azonban még mindig nem képezik részét a gyógyszerek engedélyezése tekintetében 
végzett, az előny–kockázat viszonyára vonatkozó értékelésnek. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (2010), a Svéd Gyógyszerügynökség (2009) és a Német Környezetvédelmi 
Tanácsadó Testület (2007) mind azt javasolják, hogy a környezeti hatásokat figyelembe kell 
venni az engedélyek megadásakor.

Módosítás 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának az engedélyezett gyógyszer 
vagy gyógyszerek figyelemmel kísérésének 
és felügyeletének biztosítása céljából ki 
kell alakítania egy farmakovigilanciai 
rendszert, amelyet egy betekintés céljából 
állandóan hozzáférhető farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjában kell 
nyilvántartani. Ezeket a rendszereket az 
illetékes hatóságoknak kell felügyelniük.
Ezért a forgalombahozatali engedély iránti 
kérelemmel együtt be kell nyújtani a 
farmakovigilanciai rendszer 
összefoglalását, amelynek tartalmaznia kell 

(6) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának az engedélyezett gyógyszer 
vagy gyógyszerek figyelemmel kísérésének 
és felügyeletének biztosítása céljából ki 
kell alakítania egy farmakovigilanciai 
rendszert, amelyet egy betekintés céljából 
állandóan hozzáférhető farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjában kell 
nyilvántartani. Ezeket a rendszereket az 
illetékes hatóságoknak kell felügyelniük.
Ezért a forgalombahozatali engedély iránti 
kérelemmel együtt be kell nyújtani a 
farmakovigilanciai rendszer 
összefoglalását, amelynek tartalmaznia kell 
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egy hivatkozást arra a helyre, ahol az 
érintett gyógyszerre vonatkozó 
farmakovigilancia-rendszer 
törzsdokumentációt kezelik, és ahol az 
betekintésre hozzáférhető.

egy hivatkozást arra a helyre, ahol az 
érintett gyógyszerre vonatkozó 
farmakovigilancia-rendszer 
törzsdokumentációt kezelik, és ahol az ez 
illetékes hatóságok számára betekintésre 
hozzáférhető.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóságok betekinthetnek a farmakovigilanciai rendszer törzsdokumentációjába, e 
jogkörüket pontosan meg kell határozni.

Módosítás 35
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának kockázatkezelési rendszer 
keretein belül kell megterveznie az egyes 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciát, amelynek arányban 
kell állnia a felismert, illetve a lehetséges 
kockázatokkal, valamint a gyógyszerre 
vonatkozóan szükséges kiegészítő 
információkkal. Arról is rendelkezni kell, 
hogy a forgalombahozatali engedélynek 
feltételként tartalmaznia kell a 
kockázatkezelési rendszerben szereplő 
valamennyi kulcsfontosságú intézkedést.

(7) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának kockázatkezelési rendszer 
keretein belül kell megterveznie az egyes 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
farmakovigilanciát, amelynek arányban 
kell állnia a felismert, illetve a lehetséges 
kockázatokkal, valamint a gyógyszerre 
vonatkozóan szükséges kiegészítő 
információkkal. Arról is rendelkezni kell, 
hogy a forgalombahozatali engedélynek 
feltételként tartalmaznia kell a 
kockázatkezelési rendszerben szereplő 
valamennyi kulcsfontosságú intézkedést.
Ha a forgalombahozatali engedélyben 
szereplő feltételek a megadott határidőn 
belül nem teljesülnek, az illetékes 
hatóságoknak hatáskörrel és a megfelelő 
forrássokkal kell rendelkezniük a 
forgalombahozatali engedély azonnali 
felfüggesztésére vagy visszavonására.

Or. en
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Indokolás

A kockázatkezelési rendszerek kiegészítik a farmakovigilanciát, és nem felváltják a standard 
farmakovigilanciát. A tapasztalatok szerint a vállalatok sok esetben, amikor engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat lefolytatására kötelezték őket, nem végezték el ezt. Ennek 
következtében az orvosok és a betegek továbbra sem lehetnek bizonyosak abban, hogy egyes 
kritikus, például rák- vagy szívbetegségek kezelésére alkalmazott gyógyszerek hatékonyak-e.
Ezért létfontosságú szigorúbb követelményeket bevezetni a jogszabályokban annak biztosítása 
érdekében, hogy a gyógyszertársaságok lefolytassák megígért tanulmányaikat.

Módosítás 36
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

(9) Amennyiben kielégítetlen egészségügyi 
szükséglet esetén egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen – a külső csomagoláson egyedi 
jelzéssel, valamint a betegtájékoztatón 
szereplő erre vonatkozó magyarázó 
mondattal azonosítandó –gyógyszerek
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
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naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Az intenzív megfigyelés alatt álló gyógyszerekre vonatkozó külön figyelmeztetések segítenek
az egészségügyi szakembereknek és a betegeknek is, hogy intenzív megfigyelés alatt álló új 
gyógyszereket azonosítsanak, és tudatosítaná bennük, hogy minden esetlegesen előforduló 
mellékhatást bejelentsenek, amint azt a US Institute of Medicine 2006. évi jelentésében is 
ajánlja. Ez az intézkedés fokozható azzal, hogy a csomagolásra például fekete háromszög 
ábrát helyeznek), amelyet néhány tagállamban már jól ismernek és alkalmaznak.

Módosítás 37
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 

(9) Az újonnan engedélyezett termékek 
esetében, vagy amennyiben egy gyógyszert 
azzal a feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy a 
kevesebb mint 3 éve forgalomban lévő, 
fekete háromszöggel és az alkalmazási 
előírásban, valamint a betegtájékoztatón 
szereplő erre vonatkozó magyarázó 
mondattal jelzett, összes újonnan 
engedélyezett gyógyszer valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
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gyógyszerekről. 2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Módosítás 38
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. Amint az minden gyógyszer 
esetében történik, a betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell 
ösztönözni, hogy az ilyen gyógyszerek 
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.
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Or. en

Indokolás

A megfeleléssel kapcsolatos óriási probléma komoly következményekkel jár a betegek 
egészségére, ami megterheli a nemzeti egészségbiztosítási rendszert. Egy ilyen erőteljes 
megfogalmazás még inkább visszatarthatja a betegeket attól, hogy betartsák a kezelést, és ez 
közvetetten módon érinti az e termékkategóriában nem szereplő, ilyen termékek esetében 
meglévő esetleges mellékhatások bejelentését. A betegeket és az egészségügyi szakembereket 
az összes lehetséges mellékhatás bejelentésére kell ösztönözni.

Módosítás 39
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

(9) Az újonnan engedélyezett termékek 
esetében, vagy amennyiben egy gyógyszert 
azzal a feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy a
kevesebb mint 3 éve forgalomban lévő, 
fekete háromszöggel és az alkalmazási 
előírásban, a külső csomagolásban, 
valamint a betegtájékoztatón szereplő erre 
vonatkozó magyarázó mondattal jelzett, 
összes újonnan engedélyezett gyógyszer
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
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Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Az újonnan engedélyezett összes termékre, valamint az intenzív megfigyelés alatt álló 
gyógyszerekre vonatkozó külön figyelmeztetések segítenek az egészségügyi szakembereknek és 
a betegeknek is, hogy azonosítsák a kevesebb, mint három éve forgalomba hozott, újonnan 
engedélyezett termékeket, és tudatosítaná bennük, hogy minden esetlegesen előforduló 
mellékhatást bejelentsenek.

Módosítás 40
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. Fontos, hogy a 
gyógyszerbiztonsági rendszer 
konszolidációja ne vezessen a forgalomba 
hozatali engedélyek túl korai 
kibocsátásához. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell 
ösztönözni, hogy az ilyen gyógyszerek 
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
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Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú annak biztosítása, hogy a farmakovigilanciai rendszer megerősítése nem 
eredményez túl korai engedélyezésekhez.

Módosítás 41
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. Fontos, hogy a 
gyógyszerbiztonsági rendszer 
konszolidációja ne vezessen a forgalomba 
hozatali engedélyek túl korai 
kibocsátásához. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell 
ösztönözni, hogy az ilyen gyógyszerek 
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
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naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú annak biztosítása, hogy a farmakovigilanciai rendszer megerősítése nem 
eredményez túl korai engedélyezésekhez.

Módosítás 42
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. Fontos, hogy a 
gyógyszerbiztonsági rendszer 
konszolidációja ne vezessen a forgalomba 
hozatali engedélyek túl korai 
kibocsátásához. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell 
ösztönözni, hogy az ilyen gyógyszerek 
valamennyi feltételezett mellékhatását 
jelentsék be, továbbá az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi 
eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
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gyógyszerekről. létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. ro

Módosítás 43
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a – 2001/83/EK irányelv 10., 10a., 14., 
16. és 16a. cikkében említett gyógyszerek 
kivételével – valamennyi gyógyszerre 
vonatkozó legfontosabb információkat, 
valamint az arról szóló felvilágosítást, 
hogy miként lehet minimalizálni a 
kockázatokat és maximalizálni az 
előnyöket.

Or. en

Indokolás

A különösen magas biztonsági jellemzőkkel bíró, bizonyos gyógyszerkategóriák esetében 
mentességet kell alkalmazni. A homeopátiás gyógyszerek esetében ennek rendkívüli gazdasági 
jelentőssége van az azokat gyártó – főként KKV-kból álló – gyógyszertársaságok számára. A 
farmakovigilanciával kapcsolatos szabályozási és adminisztratív tehernek arányosnak, 
valamint hatékonynak kell lennie, ekként pedig a célhoz szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódnia, különösen a homeopátiás gyógyszerek tekintetében.



AM\808932HU.doc 17/189 PE438.412v02-00

HU

Módosítás 44
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell, hogy a gyógyszernek milyen előnye 
és lehetséges káros hatása van, továbbá 
felvilágosítást kell adnia a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatáról.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg nem fogalmazza meg világosan, hogy pontosan milyen 
felvilágosítást kell adni a betegnek. A módosítás ezt teszi egyértelművé.

Módosítás 45
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az 
általuk alkalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó legrelevánsabb információkat, 
az alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 

törölve
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maximalizálni az előnyöket.

Or. fr

Indokolás

Felesleges beilleszteni a lényeges információk összefoglalását (a termék alkalmazási előírása 
ugyanis már önmagában a lényeges információk összefoglalója), mivel az összezavarhatja a 
betegeket (akik lehet, hogy elsiklanak az alkalmazási előírásban szereplő lényeges 
információk mellett, de elolvassák a lényeges információk összefoglalását) és problémát 
okozhat érthetőségük (például a többnyelvű betegtájékoztatók esetében).

Módosítás 46
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az 
általuk alkalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó legrelevánsabb információkat, 
az alkalmazási előírásnak és a
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

(10) Az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított öt éven belül a Bizottság – a 
betegeket, a fogyasztókat és az
egészségügyi szakembereket képviselő 
szervezetekkel, a tagállamokkal és más 
érdekeltekkel folytatott konzultációkat 
követően – az Európai Parlament és a
Tanács elé terjeszt egy, az alkalmazási
előírások és a betegtájékoztatók 
érthetőségéről, szóló értékelő jelentést..

Az említett adatok elemzését követően a 
Bizottság – adott esetben – javaslatokat 
terjeszt elő az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók megjelenítésének és 
tartalmának javítása céljából annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek értékes 
információforrással szolgálnak mind a 
nyilvánosság, mind pedig az egészségügyi 
szakemberek számára.

Or. en

Indokolás

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
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summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding,
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Módosítás 47
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az 
általuk alkalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó legrelevánsabb információkat, 
az alkalmazási előírásnak és a
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

(10) Az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított öt éven belül a Bizottság – a 
betegeket, a fogyasztókat és az
egészségügyi szakembereket képviselő 
szervezetekkel, a tagállamokkal és más 
érdekeltekkel folytatott konzultációkat 
követően – az Európai Parlament és a
Tanács elé terjeszt egy, az alkalmazási
előírások és a betegtájékoztatók 
érthetőségéről, szóló értékelő jelentést.

Az említett adatok elemzését követően a 
Bizottság – adott esetben – javaslatokat 
terjeszt elő az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók megjelenítésének és 
tartalmának harmonizálása és javítása 
céljából annak biztosítása érdekében, 
hogy ezek értékes információforrással 
szolgálnak mind a nyilvánosság, mind 
pedig az egészségügyi szakemberek 
számára.

Or. en
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Indokolás

Az összefoglaló tájékoztatás bevezetése problémás, annál is inkább, mivel annak adatai 
nincsenek meghatározva. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a betegek csak ezt a részt olvasnák 
el, holott az egész betegtájékoztatót el kellene olvasniuk. A betegtájékoztató érthetőségével 
kapcsolatos problémákat nem lehet egy összefoglaló tájékoztatással megoldani. E 
problémákat inkább a betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell 
kezelni.

Módosítás 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell, hogy a gyógyszernek milyen előnye 
és lehetséges káros hatása van, továbbá 
felvilágosítást kell adnia a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatáról.

Or. de

Módosítás 49
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
könnyedén meg tudják határozni az 
általuk alkalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó legrelevánsabb információkat, 

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
hozzáférjenek az általuk alkalmazott 
gyógyszerekre vonatkozó legrelevánsabb
információkhoz, az alkalmazási előíráson
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az alkalmazási előírásnak és a
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

és a betegtájékoztatón túl tömören fel kell
tüntetnie az internetes honlapra vagy a
hatóságok által kiadott zöld számra való 
utalást és/vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultját, illetve egy rovatot, 
ahol minden termék esetében megadják a
gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

Or. fr

Indokolás

Nem tűnik célravezetőnek a termék alkalmazási előírásán és a betegtájékoztatóján új 
„lényeges információk” rovat létrehozása. A termék alkalmazási előírása és a 
betegtájékoztató már önmagában összefoglalja a lényegesnek nevezett információkat.
Azonban az információk összefoglalója elérhetővé tehető a hivatkozásban szereplő internetes 
honlapon.

Módosítás 50
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított egy éven belül a Bizottság – a 
beteg- és fogyasztóvédelmi szervezetekkel, 
az egészségügyi szakembereket képviselő 
szervezetekkel, a tagállamokkal és más 
érdekeltekkel folytatott konzultációkat 
követően – az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszt egy, a tagállamokban 
az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók érthetőségéről, szóló 
értékelő jelentést.
A fent említett adatok elemzését követően 
a Bizottság – adott esetben – javaslatokat 
terjeszt elő az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók megjelenítésének és 
tartalmának harmonizálása és javítása 
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céljából annak biztosítása érdekében, 
hogy ezek értékes információforrással 
szolgálnak mind a nyilvánosság, mind 
pedig az egészségügyi szakemberek 
számára.

Or. en

Indokolás

Ennek a konzultációnak haladéktalanul meg kell kezdődnie. Minden tagállamban az 
alkalmazási előírások és a betegtájékoztatók fokozott érthetősége és egyértelműsége kell, hogy 
a közösségi jogszabályok – vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan a betegek részére adott 
tájékoztatás tekintetében történő – módosításának középpontjában álljon.

Módosítás 51
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság – az EMEA-val 
együttműködve és a betegeket, 
fogyasztókat, orvosokat és 
gyógyszerészeket képviselő szervezetekkel, 
társadalombiztosítókkal, tagállamokkal és 
más érdekeltekkel folytatott 
konzultációkat követően – haladéktalanul 
az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszt egy, az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók érthetőségéről, valamint 
az azok által a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek felé képviselt 
értékről szóló értékelő jelentést. A fent 
említett adatok elemzését követően a 
Bizottság – adott esetben – javaslatokat 
terjeszt elő az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók megjelenítésének és 
tartalmának javítása céljából annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek értékes 
információforrással szolgálnak mind a 
nyilvánosság, mind pedig az egészségügyi 
szakemberek számára.
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Or. en

Módosítás 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság kötelezettséget vállal 
arra, hogy ezen irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő 
megjelenését követő 24 hónapon belül 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak az alkalmazási előírásnak és 
a betegtájékoztatónak a betegek és az 
egészségügyi szakemberek igényei 
szempontjából vett megfelelőségére 
vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság 
szükség szerint ajánlásokat és/vagy 
jogalkotási javaslatokat tesz e két 
dokumentum javítása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató manapság nem felel meg teljesen 
a betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek. A gyakorlat, az ismeretek, valamint a 
betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek változására tekintettel a Bizottság 
alkalmas módon tanulmányt végezhetne e két dokumentum felhasználása és megjelenítése 
tekintetében.

Módosítás 53
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy mind 
közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 

(13) Annak érdekében, hogy mind 
közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 
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igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottságának szaktanácsára 
támaszkodhat.

igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai előny-kockázat 
viszonyt felmérő tanácsadó bizottságának 
szaktanácsára támaszkodhat.

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” megnevezés túlságosan 
korlátozó és mivel ragaszkodik a kockázatfelmérés külön kezeléséhez, nem veszi figyelembe 
egy gyógyszer előny-kockázat elemzésének szükségességét. A bizottság működési területe 
mégis a „farmakovigilanciával kapcsolatos minden kérdés” (a rendeletre irányuló javaslat 1. 
cikkének 12. pontja).

Módosítás 54
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak farmakovigilanciai 
rendszert kell működtetniük a gyógyszerek 
felügyelete szempontjából hasznos 
információk, többek között a feltételezett 
gyógyszer-mellékhatásokra, a helytelen 
alkalmazásra, a visszaélésre és a 
gyógyszerelési hibákra vonatkozó 
információk összegyűjtése céljából, és a 
feltételezett gyógyszermellékhatás-esetek 
kivizsgálása révén biztosítaniuk kell 
ezeknek az információknak a minőségét.

(16) A tagállamoknak farmakovigilanciai 
rendszert kell működtetniük a gyógyszerek 
felügyelete szempontjából hasznos 
információk, többek között a rendes 
használati feltételek miatt bekövetkező
feltételezett gyógyszer-mellékhatásokra,
nem előírásszerű használatra, a helytelen 
alkalmazásra, a visszaélésre és a 
gyógyszerelési hibákra vonatkozó 
információk összegyűjtése céljából, és a 
feltételezett gyógyszermellékhatás-esetek 
kivizsgálása révén biztosítaniuk kell 
ezeknek az információknak a minőségét.

Or. en

Indokolás

A Bizottsági javaslat zavarkeltő és azt egyértelművé kell tenni annak megerősítése érdekében, 
hogy a farmakovigilanciai rendszert az összes, és nemcsak a helytelen alkalmazásból és a 
gyógyszerelési hibákból eredő, gyanított, káros mellékhatásra vonatkozó információ 
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összegyűjtésére kell használni.

Módosítás 55
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az erőforrások tagállamok által 
történő koordinációjának fokozása 
érdekében a tagállamokat fel kell
jogosítani arra, hogy egyes 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
feladatokat más tagállamnak adjanak át.

(17) Minden egyes tagállamnak felelősnek 
kell lennie a területén bekövetkező 
mellékhatások felügyeletéért. A 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
szakértelem fokozása érdekében a 
tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy
képzéseket szervezzenek és rendszeresen 
információkat és szakértelmet cseréljenek.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak teljes egészében felelősnek kell lennie a területén belül forgalmazott 
valamely gyógyszerrel kapcsolatos káros esemény feltárásáért és nyomon követéséért.

Módosítás 56
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az erőforrások tagállamok által 
történő koordinációjának fokozása 
érdekében a tagállamokat fel kell
jogosítani arra, hogy egyes 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
feladatokat más tagállamnak adjanak át.

(17) Minden egyes tagállamnak felelősnek 
kell lennie a területén bekövetkező 
mellékhatások felderítéséért és nyomon 
követéséért. A farmakovigilancia szakmai 
színvonalának fokozása érdekében
szorgalmazni kell, hogy a tagállamok 
képzéseket, valamint az információk és a 
szaktudás cseréjére szolgáló fórumokat 
szervezzenek.

Or. en
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Indokolás

Minden tagállamnak teljes egészében felelősnek kell lennie a területén belül forgalmazott 
valamely gyógyszerrel kapcsolatos káros esemény feltárásáért és nyomon követéséért.

Módosítás 57
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat.

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak e mellékhatásokat csak a
bekövetkezésük helye szerinti tagállamok 
illetékes hatóságai részére kell 
bejelenteniük, a tagállamoknak pedig 
közvetlenül csak a 726/2004/EK rendelet 
57. cikke (1) bekezdésének d) pontjában 
említett közösségi farmakovigilanciai 
adatbázisnak és adatfeldolgozó hálózatnak
(a továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat.

Az EudraVigilance adatbázisnak a 
nemzeti adatbázisban bekövetkező minden 
változást haladéktalanul és 
automatikusan tükröznie kell.

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak teljes mértékben és haladéktalanul tisztában kell lennie azokkal a 
mellékhatásokkal, amelyek területén belül következnek be. A tagállamoknak közvetlenül kell 
tudniuk hozzáférni a mellékhatásokra vonatkozó részletes jelentésekhez a klinikai információk 
tudományos analízist esetlegesen veszélyeztető elvesztésének elkerülése érdekében. Az 
EudraVigilance adatbázis minőségének biztosítása érdekében a tagállamok feladatának kell 
lennie a jelentések EudraVigilance adatbázisban való nyilvántartásba vételéért.
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Módosítás 58
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat.

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése, valamint annak
érdekében, hogy a tagállamok ugyanazon 
információkhoz egy időben 
hozzáférhessenek, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak és a 
tagállamoknak csak a 726/2004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjában említett közösségi 
farmakovigilanciai adatbázisnak és 
adatfeldolgozó hálózatnak (a továbbiakban: 
az EudraVigilance adatbázis) kell 
bejelenteniük ezeket a mellékhatásokat.
Ebből a szempontból, valamint a fenti 
célok elérése érdekében a tagállamoknak 
nem szabadna további követelményeket 
előírni a forgalombahozatali engedély 
jogosultjánál feltételezhetően felmerült 
mellékhatások gyors és időszakonkénti 
bejelentése vonatkozásában. 

Or. fr

Indokolás

A közösségi célkitűzések elérése, valamint az információk benyújtásának és az ellenőrzések 
összehangolásának megkönnyítése érdekében a tagállamoknak nem szabadna tudományosan 
nem megalapozott, kiegészítő követelményeket előírni.
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Módosítás 59
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat.

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak csak a tagállamoknak kell 
bejelenteniük ezeket a mellékhatásokat, és 
a tagállamoknak ezeket a mellékhatásokat 
közvetlenül az 726/2004/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjában 
említett közösségi farmakovigilanciai 
adatbázisnak és adatfeldolgozó hálózatnak
(a továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell jelenteniük.

Az EudraVigilance adatbázisnak a 
nemzeti adatbázisban bekövetkező minden 
változást haladéktalanul és 
automatikusan tükröznie kell.
Az EudraVingilance adatbázisnak és a 
nemzeti adatbázisnak teljes mértékben 
átjárhatónak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
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the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Módosítás 60
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat.

(18) A feltételezett 
gyógyszermellékhatások jelentésének 
leegyszerűsítése érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak és a tagállamoknak csak a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis) kell bejelenteniük ezeket a 
mellékhatásokat. Az EudraVigilance 
adatbázisnak egyidejűleg és 
elektronikusan kell értesítenie a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
által benyújtott jelentésekben szereplő 
érintett tagállamokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat elektronikus úton kell riasztani, ha a forgalombahozatali engedély jogosultjai 
jelentéseket nyújtanak be az Eudravigilance-hez a területükön kialakuló komoly, feltételezett 
mellékhatásokról egy olyan többletellenőrzésként, melynek célja annak biztosítása, hogy a 
nemzeti illetékes hatóságok ne hagyják ki ezt az információt, illetve az figyelmüket ne kerülje 
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el.

Módosítás 61
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A farmakovigilanciai folyamatok 
átláthatóságának fokozása érdekében a 
tagállamoknak internetes 
gyógyszerbiztonsági portálokat kell 
létrehozniuk és fenntartaniuk. A 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak ugyanezen célból előzetesen 
értesíteniük kell a hatóságokat a 
gyógyszerbiztonsági bejelentésekről, a 
hatóságoknak pedig egymást kell 
értesíteniük.

(19) A farmakovigilanciai folyamatok 
átláthatóságának fokozása érdekében a 
tagállamoknak internetes 
gyógyszerbiztonsági portálokat kell 
létrehozniuk és fenntartaniuk. A 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak ugyanezen célból előzetes 
engedélyezésre be kell nyújtaniuk a
hatóságoknak a gyógyszerbiztonsági
bejelentéseket, a hatóságoknak pedig 
egymást kell értesíteniük.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a társaságok által a gyógyszerekre vonatkozóan nyilvánosság részére 
nyújtott információk nem promóciós információk. Az információk előzetes értékelésének elvét 
már alkalmazzák a betegtájékoztatók, nyilvános kampányok esetében, továbbá a vényköteles 
gyógyszerekre vonatkozó a nyilvánosságnak szóló információkkal kapcsolatos, jelenleg 
tárgyalt javaslatban is, és az egységesség érdekében azt a farmakovigilancia tekintetében is 
alkalmazni kell.

Módosítás 62
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A farmakovigilanciai folyamatok 
átláthatóságának fokozása érdekében a 
tagállamoknak internetes 
gyógyszerbiztonsági portálokat kell 

(19) A farmakovigilanciai folyamatok 
átláthatóságának fokozása érdekében a 
tagállamoknak internetes 
gyógyszerbiztonsági portálokat kell 
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létrehozniuk és fenntartaniuk. A
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak ugyanezen célból 
előzetesen értesíteniük kell a hatóságokat 
a gyógyszerbiztonsági bejelentésekről, a
hatóságoknak pedig egymást kell
értesíteniük.

létrehozniuk és fenntartaniuk. A 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjait kötelezni kell arra, hogy 
előzetes engedélyezésre nyújtsák be a 
hatóságoknak a gyógyszerbiztonsági 
bejelentéseket, amelyeket terjeszteni 
kívánnak. Az engedélyezés után 
haladéktalanul a hatóságoknak pedig
előzetes értesítést kell egymás számára 
nyújtaniuk e biztonsági bejelentésekről.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a társaságok által a gyógyszerekre vonatkozóan nyilvánosság részére 
nyújtott információk nem promóciós információk. Az információk előzetes értékelésének elvét 
már alkalmazzák a betegtájékoztatók, nyilvános kampányok esetében, továbbá a vényköteles 
gyógyszerekre vonatkozó a nyilvánosságnak szóló információkkal kapcsolatos, jelenleg 
tárgyalt javaslatban is, és az egységesség érdekében azt a farmakovigilancia tekintetében is 
alkalmazni kell.

Módosítás 63
Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az egészségügyi szakembereken 
keresztül történő bejelentést különösen 
ösztönözni kell azokban az esetekben, 
amikor hozzájárulásuk létfontosságú lehet 
a mellékhatás megértéséhez. A bejelentés 
megkönnyítése érdekében – az 
adatvédelmi szabályokkal összhangban –
lehetővé kell tenni az egészségügyi 
szakembereknek a betegek egészségügyi 
dossziéjában szereplő gyógykezelési 
adatokhoz való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Fontos kiemelni a farmakovigilanciai jelentés terén egészségügyi szakemberek gátőrként 
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meglévő szerepének jelentőségét.

Módosítás 64
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az egészségügyi szakembereken 
keresztül történő bejelentést különösen 
ösztönözni kell azokban az esetekben, 
amikor hozzájárulásuk létfontosságú lehet 
a mellékhatás jelentőségének 
megértéséhez, és azokban az esetekben, 
amikor a mellékhatások gyógyszerelési 
hibákkal függnek össze.
A bejelentés megkönnyítése érdekében 
lehetővé kell tenni az egészségügyi 
szakembereknek a betegek egészségügyi 
dossziéjában szereplő gyógyszerelési 
adatokhoz való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Fontos kiemelni a farmakovigilanciai jelentés terén egészségügyi szakemberek gátőrként 
meglévő szerepének jelentőségét. Ezen túlmenően a feltételezett mellékhatásokhoz vezető 
esetleges gyógyszerelési hibák megfelelő azonosításának jobb elősegítése érdekében 
létfontosságú, hogy – az adatvédelmi szabályok teljes körű tiszteletben tartása érdekében – az 
orvosok és a gyógyszerek hozzáférjenek a betegek egészségügyi dossziéjához.
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Módosítás 65
Crescenzio Rivellini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Különösen bátorítani kell az 
egészségügyi szakembereken keresztül tett 
bejelentéseket, amennyiben 
hozzájárulásuk kulcsfontosságú a 
mellékhatások és a gyógyszerelési 
hibákból eredő mellékhatások 
megértésének szempontjából. Az effajta 
bejelentés megkönnyítése és a polgárok 
védelme érdekében biztosítani kell a 
betegek egészségügyi kartonjában 
szereplő adatokhoz való hozzáférést az 
egészségügyi szakemberek számára.

Or. it

Indokolás

Fontos kiemelni az egészségügyi szakember aktív szerepét a farmakovigilanciai 
bejelentésekben. Ezenfelül a lehetséges mellékhatásokat kiváltó potenciális gyógyszerelési 
hibák pontosabb azonosításának megkönnyítése érdekében alapvető fontosságú, hogy orvosok 
és gyógyszerészek egymásnak hozzáférést biztosítsanak a betegek kartonjaihoz, a magánélet 
védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok teljes tiszteletben tartása mellett, 
kölcsönös együttműködésben, amely már eddig is kielégítő eredményekkel szolgált.

Módosítás 66
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 
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kapcsolni, míg a generikus, kialakult 
alkalmazású, kellő tájékoztatás után 
beleegyezést igénylő, homeopátiás vagy 
hagyományos felhasználású, 
törzskönyvezett, gyógyhatású 
gyógynövénytermékek esetében nincs 
szükség rutinszerű jelentéskészítésre. A 
közegészség érdekében azonban a 
hatóságok ilyen termékek vonatkozásában 
akkor írnák elő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását, 
ha értékelni kell a kockázatukat vagy felül 
kell vizsgálni a termékismertető megfelelő 
voltát.

kapcsolni, míg a generikus, kialakult 
alkalmazású, kellő tájékoztatás után 
beleegyezést igénylő, homeopátiás vagy 
hagyományos felhasználású, 
törzskönyvezett, gyógyhatású 
gyógynövénytermékek esetében az 
időszakokat meg kell hosszabbítani. A 
közegészség érdekében azonban a 
hatóságok ilyen termékek vonatkozásában 
akkor írnák elő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés
meghatározott időközönként történő
benyújtását, ha értékelni kell a 
kockázatukat vagy felül kell vizsgálni a 
termékismertető megfelelő voltát.

Or. fr

Indokolás

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot 
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable. 

Módosítás 67
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 
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kapcsolni, míg a generikus, kialakult 
alkalmazású, kellő tájékoztatás után 
beleegyezést igénylő, homeopátiás vagy 
hagyományos felhasználású, 
törzskönyvezett, gyógyhatású 
gyógynövénytermékek esetében nincs
szükség rutinszerű jelentéskészítésre. A 
közegészség érdekében azonban a 
hatóságok ilyen termékek vonatkozásában 
akkor írnák elő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását, 
ha értékelni kell a kockázatukat vagy felül 
kell vizsgálni a termékismertető megfelelő 
voltát.

kapcsolni, a generikus, kialakult 
alkalmazású, kellő tájékoztatás után 
beleegyezést igénylő, homeopátiás vagy 
hagyományos felhasználású, 
törzskönyvezett, gyógyhatású 
gyógynövénytermékek esetében szükség
van rutinszerű jelentéskészítésre. A 
közegészség érdekében azonban a 
hatóságok ilyen termékek vonatkozásában 
akkor írnák elő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását, 
ha értékelni kell a kockázatukat vagy felül 
kell vizsgálni a termékismertető megfelelő 
voltát.

Or. fr

Indokolás

Egy gyógyszer hatása az összetételétől, az előállítás módjától függően változó lehet, ezért 
minden gyógyszerről időszakos gyógyszerbiztonsági jelentést kell közzétenni.

Módosítás 68
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre. A farmakovigilanciával 
összefüggő tevékenységek megfelelő 
mértékű finanszírozását díjak 
beszedésével lehet biztosítani. Az így 
beszedett pénzösszegek kezelése azonban 
az illetékes nemzeti hatóságok állandó 
ellenőrzése alatt kell, hogy álljon, hogy 
biztosított legyen a függetlenségük.

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre.

Or. en
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Indokolás

Farmakovigilanciai tevékenységeket államilag kell finanszírozni nemcsak függetlenségük 
biztosítása érdekében, hanem azért, mert a tagállamoknak kell teljes mértékben felelősnek 
lenniük a farmakovigilanciáért (a finanszírozás tekintetében is), mivel a tagállamok viselik a 
mellékhatásokkal kapcsolatos költségeket, mind a morbiditást, mind pedig a mortalitást 
illetően.  Az Európai Bizottság állításának megfelelően a „becslések szerint a kórházi 
betegfelvételek 5 %-ára gyógyszermellékhatás miatt kerül sor, a kórházi betegek 5 %-a nem 
gyógyszermellékhatásban szenved, és a kórházi elhalálozások ötödik leggyakoribb oka 
gyógyszermellékhatás.

Módosítás 69
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre. A farmakovigilanciával 
összefüggő tevékenységek megfelelő 
mértékű finanszírozását díjak 
beszedésével lehet biztosítani. Az így 
beszedett pénzösszegek kezelése azonban 
az illetékes nemzeti hatóságok állandó 
ellenőrzése alatt kell, hogy álljon, hogy 
biztosított legyen a függetlenségük.

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

Farmakovigilanciai tevékenységeket államilag kell finanszírozni nemcsak függetlenségük 
biztosítása érdekében, hanem azért, mert a tagállamoknak kell teljes mértékben felelősnek 
lenniük a farmakovigilanciáért (a finanszírozás tekintetében is), mivel a tagállamok viselik a 
mellékhatásokkal kapcsolatos költségeket, mind a morbiditást, mind pedig a mortalitást 
illetően. Az Európai Bizottság állításának megfelelően a „becslések szerint a kórházi 
betegfelvételek 5 %-ára gyógyszermellékhatás miatt kerül sor, a kórházi betegek 5 %-a nem 
gyógyszermellékhatásban szenved, és a kórházi elhalálozások ötödik leggyakoribb oka 
gyógyszermellékhatás.”
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Módosítás 70
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre. A farmakovigilanciával 
összefüggő tevékenységek megfelelő 
mértékű finanszírozását díjak
beszedésével lehet biztosítani. Az így 
beszedett pénzösszegek kezelése azonban 
az illetékes nemzeti hatóságok állandó 
ellenőrzése alatt kell, hogy álljon, hogy 
biztosított legyen a függetlenségük.

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 71
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Ezt az irányelvet 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 mellékhatások 
kimutatása, értékelés, megértése és 
megelőzése érdekében, valamint a 
közegészség védelme céljából a 
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kockázatok csökkentésére és a 
gyógyszerek előnyeinek fokozására 
irányuló lépések megtétele érdekében, 
lehetségesnek kell lennie a személyes 
adatok EudraVigilance rendszeren belüli 
feldolgozásának, az uniós adatvédelmi 
jogszabályok betartása mellett. Ez a cél 
alapvető közérdeket képez, amely csak 
akkor igazolható, ha az azonosítható 
egészségügyi adatokat csak szükség esetén 
dolgozzák fel, valamint ha a részt vevő 
felek ennek szükségességét a 
farmakovigilanciai folyamat minden 
egyes szakaszában felmérik.
1 HL L 281., 1995.11.23., 31.o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1.o.

Or. en

Indokolás

A javaslat igen érzékeny személyes adatokra terjed ki, amelyeket teljes körűen védeni kell.
Lásd még az európai adatvédelmi biztos 2009. áprilisi véleményét.

Módosítás 72
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A 11. pont helyébe a következő szöveg 
lép: 

törölve

“(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.”

Or. en

Indokolás

Vissza kell állítani az eredeti megfogalmazást (az egységes szerkezetbe foglalt 2001/83/EK 
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irányelv 1. cikkének 11. pontja), amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a 
Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (ICH) által a forgalomba hozott termékek 
vonatkozásában használt fogalommeghatározás), amely egyértelműen kijelenti, hogy rendes 
felhasználási feltételekre vonatkozik, és elkerüli a helytelen használattal vagy a visszaéléssel 
kapcsolatos esetekkel való összekeverését.

Módosítás 73
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.”

A módosítás a német nyelvű szöveget érinti.

Or. de

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezést helyettesíteni kell a pontosabb, szakmai körökben elterjedt és 
nemzetközi szinten használatos „nemkívánatos gyógyszerhatás” kifejezéssel. Ez megfelel az 
angol nyelvi változatnak is („adverse drug reaction”).

Módosítás 74
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás, amely az 
emberen történő alkalmazáskor a 
megelőzéshez, a felismeréshez vagy a 
betegségek kezeléséhez, illetve az élettani 
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funkciók helyreállítása, javítása vagy 
módosítása érdekében használt szokásos 
adag mellett lép fel.

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározás módosítása nem indokolt, ezért meg kell tartani a nemzetközileg 
leginkább elfogadott meghatározást (a WHO és a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia 
(ICH) által elfogadottakat). Mindazonáltal ezzel párhuzamosan célszerű megállapítani a 
Bizottság által javasolt új meghatározás által lefedett gyógyszerelési hiba és helytelen 
használat fogalmát is, amelyek azonban más válaszokat eredményeznek.

Módosítás 75
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás, amely a 
betegség megelőzése, felismerése, kezelése 
vagy élettani funkció módosítása során a 
betegtájékoztatóval összhangban az 
emberi szervezetnek megfelelő, szokásos 
adagokban való alkalmazásakor 
következik be;
(11a) gyógyszer nem előírásszerű 
használata: valamely gyógyszer 
betegtájékoztatónak nem megfelelő 
használata, beleértve a gyógyszerelési 
hibákat, amelyet nem kívánt, ártalmas 
hatások kísérnek;

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek felhasználása által okozott, ártalmas és nem kívánt hatások két különböző 
típusának értelése céljából fontos, hogy meg lehessen különböztetni az alkalmazási előírással 
összhangban történő felhasználást, valamint a nem az alkalmazási előírással összhangban 
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történő felhasználást (nem előírásszerű használat és gyógyszerelési hibák). Az értékelés 
különböző intézkedéseket fog eredményezni az illetékes hatóságok részéről: a gyógyszerelési 
hibák – a mellékhatásokkal ellentétben – további figyelmeztetésekhez fognak vezetni, nem 
eredményezik azonban a forgalombahozatali engedély visszavonását vagy felfüggesztését.

Módosítás 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.

(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás, amely a 
betegség megelőzése, felismerése, kezelése 
vagy élettani funkció helyreállítása, 
kijavítása vagy módosítása során a 
betegtájékoztatóval összhangban az 
emberi szervezetnek megfelelő, szokásos 
adagokban való alkalmazásakor 
következik be.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy világszerte egységes terminológiát használjunk. Az Európai Közösségben 
alkalmazott fogalommeghatározásoknak azonosaknak kell lenniük az ICH vagy a WHO által 
megállapítottakkal. A „mellékhatás” kifejezés fogalommeghatározása nem áll összhangban a 
WHO fogalommeghatározásával. A mellékhatás jelenlegi közösségi fogalommeghatározása 
összhangban van a WHO-éval, és ezt meg kell őrizni amiatt, hogy az kapcsolódik a 
forgalombahozatali engedélynek megfelelő adagolással. Ellenkező esetben nem lehet 
meghatározni, hogy mi a „nem kívánatos”.

Módosítás 77
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont



PE438.412v02-00 42/189 AM\808932HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.”

A módosítás a német nyelvű szöveget érinti.

Or. de

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezést helyettesíteni kell a pontosabb, szakmai körökben elterjedt és 
nemzetközi szinten használatos „nemkívánatos gyógyszerhatás” kifejezéssel. Ez megfelel az 
angol nyelvi változatnak is („adverse drug reaction”).

Módosítás 78
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(11) Mellékhatás: A gyógyszerek által 
kiváltott káros, nem kívánt hatás.”

A módosítás a német nyelvű szöveget érinti.

Or. de

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezést helyettesíteni kell a pontosabb, szakmai körökben elterjedt és 
nemzetközi szinten használatos „nemkívánatos gyógyszerhatás” kifejezéssel. Ez megfelel az 
angol nyelvi változatnak is („adverse drug reaction”).

Szerkesztési megjegyzés: A módosítás elfogadása esetén ebből adódóan megfelelő 
módosításokra van szükség az irányelv többi részében és a 726/2004/EK rendeletben is.

Módosítás 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 11 a pont (új)



AM\808932HU.doc 43/189 PE438.412v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(11a) Gyógyszerelési hiba: olyan reakció, 
amely nem mellékhatás, amely azonban 
az engedélyezett betegtájékoztatón kívüli 
hibáknak és alkalmazásnak tudható be, 
beleértve a termék helytelen használatát 
és az azzal való visszaélést.”

Or. en

Indokolás

Fontos a gyógyszerelési hibákra vonatkozóan is információt szerezni, de azokat meg kell 
különböztetni a mellékhatásoktól. Érthető, hogy fontos a hatóságok számára, hogy 
információkhoz jussanak a gyógyszerelési hibákról. A mellékhatások általában érintik a 
betegtájékoztatót és az alkalmazási előírást, míg semmi nem indokolja, hogy ezek a 
dokumentumok a gyógyszerelési hibákat is tükrözzék.

Módosítás 80
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(13a) Káros környezeti hatás: valamely 
gyógyszer vagy bomlástermékei által a 
környezetre vagy a közegészségre 
gyakorolt nem kívánatos hatás”

Or. en

Indokolás

Az orvosi kezelés alatt álló betegekből gyógyszerek választódnak ki. Ezek gyakran áthaladnak 
a szennyvízkezelő üzemeken és szennyezhetik a felszíni vizeket, a talajvizet, vagy akár az 
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ivóvizet. A káros környezeti hatásokkal a gyógyszerészeti jogszabályokban kell foglalkozni. A 
káros környezeti hatás fogalommeghatározására tehát szükség van.

Módosítás 81
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan
mellékhatás, amelynek tekintetében nem 
zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.”;

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan nem 
kívánt esemény, amelynek kapcsán nem 
zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.”;

Or. de

Indokolás

Lásd az 1. cikk 11 pontjára vonatkozó módosítást.

Módosítás 82
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan
mellékhatás, amelynek tekintetében nem 
zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.”;

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan nem
kívánt esemény, amely során nem zárható 
ki az esemény és a gyógyszer közötti ok-
okozati összefüggés.”;

Or. de

Indokolás

Lásd az 1. cikk 11 pontjára vonatkozó módosítást.



AM\808932HU.doc 45/189 PE438.412v02-00

HU

Módosítás 83
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan
mellékhatás, amelynek tekintetében nem 
zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.”;

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan nem
kívánt esemény, amely során nem zárható 
ki az esemény és a gyógyszer közötti ok-
okozati összefüggés.”;

Or. de

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezést helyettesíteni kell a pontosabb, szakmai körökben elterjedt és 
nemzetközi szinten használatos „nemkívánatos gyógyszerhatás” kifejezéssel. Ez megfelel az 
angol nyelvi változatnak is („adverse drug reaction”).

Módosítás 84
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(14) Feltételezett mellékhatás: Olyan 
mellékhatás, amelynek tekintetében nem 
zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.”

„(14) Gyógyszerelési hiba: bármely 
megelőzhető, nem szándékos esemény 
vagy baleset, amely mellékhatáshoz 
vezetett vagy vezethetett volna, miközben a 
gyógyszerelés egészségügyi szakember, 
beteg vagy fogyasztó kezelése alatt állt. A 
mellékhatásokhoz vezető gyógyszerelési 
hibákat – a bejelentések tekintetében –
mellékhatásoknak kell tekinteni.”

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség kedvéért be kell vezetni a „gyógyszerelési hiba” meghatározását, hogy a 
gyógyszerek szokásos adagolás mellett, engedélyezett alkalmazásából eredő, mellékhatáshoz 
vezető elkerülhető, nem szándékos és nem megfelelő események és a gyógyszerelési hibák, 
valamint az alkalmazási előírásban nem szereplő felhasználás is ezen irányelv hatálya alá 
tartozzon (lásd az (5) preambulumbekezdést).

Módosítás 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(14a) Káros környezeti hatás: magába 
foglalja a közegészségre vagy a 
környezetre, különösen a felszíni vízre, 
talajvízre és ivóvízre gyakorolt, a 
gyógyszerek vagy bomlástermékeik, illetve 
gyógyszerkeverékek és bomlástermékeik 
környezetben való megjelentéséhez 
kapcsolódó ártalmas hatást.”

Or. en

Indokolás

Az orvosi kezelés alatt álló betegekből a vizeleten keresztül gyógyszerek választódnak ki. Ezek 
gyakran áthaladnak a szennyvízkezelő üzemeken és szennyezik a felszíni vizeket és a talajvizet.
Amikor a gyógyszerek elérik az ivóvíz-kutakat, a közegészségre is fenyegetést jelentenek. A 
vízi környezetben ártalmas hatást gyakorolhatnak a növény- és állatvilágra. Ennélfogva a 
áros környezeti hatásokkal a farmakovigilanciai jogszabályokkal együtt foglalkozni. A káros 
környezeti hatás fogalommeghatározására tehát szükség van.
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Módosítás 86
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(15) Engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági vizsgálat:
forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 
gyógyszerrel végzett minden olyan
vizsgálat, amelynek célja, hogy 
megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a
gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági 
kockázatot, igazolja a gyógyszer 
biztonsági profilját vagy mérje a 
kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságát.”

„(15) Engedélyezés utáni
farmakovigilanciai vizsgálat:
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező, közegészségügyi okok miatt 
terápiás alternatíva hiányában előzetesen 
engedélyezett gyógyszerrel végzett minden 
vizsgálat, illetve a forgalombahozatalukat 
követően valamely gyógyszernek az 
egészségügyi hatóságok általi kérésre 
lefolytatott vizsgálata, amelynek célja, 
hogy megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a gyógyszer 
profiljával kapcsolatos mellékhatások 
kockázatait, illetve értékelje annak 
mellékhatását, vagy újraértékelje az 
előny–kockázat viszonyt, vagy mérje a 
kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságát.”

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni vizsgálat célja a gyógyszerek emberekben kifejtett mellékhatásainak 
nyomon követése. Az itt alkalmazott megfogalmazásnak jobban kell tükröznie az ezen 
engedélyezés utáni vizsgálatok valós célját. Az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat nem arra kell használni, hogy olcsón, megfelelő értékelés nélkül szerezzenek 
forgalombahozatali engedélyeket.

Módosítás 87
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A 15. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„(15) Engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálat: 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerrel végzett minden 
olyan vizsgálat, amelynek célja, hogy 
megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a 
gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági 
kockázatot, igazolja a gyógyszer 
biztonsági profilját vagy mérje a 
kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságát.”;

Or. en

Módosítás 88
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(15) Engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági vizsgálat:
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerrel végzett minden 
olyan vizsgálat, amelynek célja, hogy 
megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a
gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági 
kockázatot, igazolja a gyógyszer
biztonsági profilját vagy mérje a 
kockázatkezelési intézkedések
hatékonyságát.”;

„(15) Engedélyezés utáni
farmakovigilanciai vizsgálat: alternatív 
gyógymód hiányában közegészségügyi 
okok miatt idő előtt engedélyezett
gyógyszerrel, illetve már forgalomba 
hozott gyógyszerrel az egészségügyi 
hatóságok kérelmére végzett minden olyan 
vizsgálat, amelynek célja, hogy 
megállapítsa, bemutassa vagy 
mennyiségileg meghatározza a
mellékhatások kockázatát, illetve értékelje
a gyógyszer mellékhatásokkal kapcsolatos
profilját és előny/kockázat arányát, vagy 
mérje a kockázatkezelési intézkedések
hatékonyságát”;
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Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni vizsgálat célja a gyógyszerek emberekben kifejtett mellékhatásainak 
nyomon követése. Nem az a célja, hogy az „engedélyezés utáni gyógyszerbiztonságot” 
kövesse nyomon. Az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatokat nem arra kell 
használni, hogy olcsón, megfelelő értékelés nélkül szerezzenek forgalombahozatali 
engedélyeket.

Módosítás 89
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – c a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A 28a. pont helyébe a következő 
szöveg lép: 
„(28a) Előny–kockázat viszony: 
Valamely gyógyszer előnyös terápiás 
hatásainak értékelése a 28. pontban 
meghatározott kockázatok tükrében […].”

Or. en

Indokolás

A környezetben a gyógyszermaradékok problémája köztudott. Nem pusztán környezetvédelmi, 
hanem – a környezeten keresztül – közegészségügyi kérdés is. A gyógyszerek környezeti 
hatásai azonban még mindig nem képezik részét a gyógyszerek engedélyezése tekintetében 
végzett, az előny–kockázat viszonyára vonatkozó értékelésnek. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (2010), a Svéd Gyógyszerügynökség (2009) és a Német Környezetvédelmi 
Tanácsadó Testület (2007) mind azt javasolják, hogy a környezeti hatásokat figyelembe kell 
venni az engedélyek megadásakor.
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Módosítás 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – c a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A 28a. pont helyébe a következő 
szöveg lép:
„(28a) Előny–kockázat viszony: 
Valamely gyógyszer előnyös terápiás 
hatásainak értékelése a 28. pontban 
meghatározott kockázatok tükrében […].”

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a „környezetre nézve meglévő kockázat” beépítése az előny–kockázat 
viszony értékelésébe. Ennek beépítése már szerepel az állatoknak szánt gyógyszerekről szóló 
jogszabályban, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 1/2010. sz. technikai jelentésében 
pedig az emberi felhasználású gyógyszerekről szóló jogszabályba is javasolja annak 
felvételét. Az elsődleges cél a közegészség védelme, anélkül, hogy veszélybe kerülne a betegek 
létfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférése.

Módosítás 91
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan 
farmakovigilanciai tevékenységek és 
beavatkozások összessége, amelyek célja a 
gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatok
megállapítása, bemutatása, elkerülése
vagy minimalizálása, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan
különös farmakovigilanciai tevékenységek 
és beavatkozások összessége, amelyek 
célja a gyógyszerekkel kapcsolatos 
kockázatok számszerűsítése vagy
elkerülése, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is, továbbá amelynek célja az 
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új kockázatok korai megállapítása.

Or. en

Indokolás

Az európai piacon rendelkezésre álló minden gyógyszert komolyan nyomon kell követni az 
általános farmakovigilanciai rendszer révén, amelyet mind európai, mind pedig nemzeti 
szinten hatékonyabbá kell tenni. A kockázatkezelési rendszer célja nem lehet „egy gyógyszer 
kockázatainak megállapítása”: ez a forgalombahozatali engedélyt megelőző értékelés 
feladata. A kockázatkezelési rendszernek a forgalombahozatali engedély előzetes 
értékelésének köszönhetően már megállapított kockázatok megelőzését, valamint az új 
kockázatok lehető leghamarabbi megállapítását kell lehetővé tennie.

Módosítás 92
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan 
farmakovigilanciai tevékenységek és 
beavatkozások összessége, amelyek célja a 
gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatok
megállapítása, bemutatása, elkerülése
vagy minimalizálása, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan
különös farmakovigilanciai tevékenységek 
és beavatkozások összessége, amelyek 
célja a gyógyszerekkel kapcsolatos 
kockázatok számszerűsítése vagy
elkerülése, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is, továbbá amelynek célja az 
új kockázatok korai megállapítása.

Or. en

Módosítás 93
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan 
farmakovigilanciai tevékenységek és 
beavatkozások összessége, amelyek célja a 
gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatok
megállapítása, bemutatása, elkerülése
vagy minimalizálása, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is.

(28b) Kockázatkezelési rendszer: olyan
különös farmakovigilanciai tevékenységek 
és beavatkozások összessége, amelyek 
célja a gyógyszerekkel kapcsolatos 
kockázatok számszerűsítése vagy
elkerülése, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is, továbbá amelynek célja az 
új kockázatok korai megállapítása.

Or. en

Indokolás

Az európai piacon rendelkezésre álló minden gyógyszert komolyan nyomon kell követni az 
általános farmakovigilanciai rendszer révén, amelyet mind európai, mind pedig nemzeti 
szinten hatékonyabbá kell tenni. A kockázatkezelési rendszer célja nem lehet „egy gyógyszer 
kockázatainak megállapítása”: ez a forgalombahozatali engedélyt megelőző értékelés 
feladata. A kockázatkezelési rendszernek a forgalombahozatali engedély előzetes 
értékelésének köszönhetően már megállapított kockázatok megelőzését, valamint az új 
kockázatok lehető leghamarabbi megállapítását kell lehetővé tennie.

Módosítás 94
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) Farmakovigilanciai rendszer: a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és a tagállamok által a IX. címben felsorolt 
feladatok és felelősségi körök teljesítésére 
alkalmazott, valamint a 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerek 
biztonságosságának figyelemmel 
kísérésére és előny/kockázat viszonyában 
bekövetkező változás felismerésére
szolgáló rendszer.

(28c) Farmakovigilanciai rendszer: a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és a tagállamok számára a IX. címben 
felsorolt feladatok és felelősségi körök
teljesítésének lehetővé tételére szolgáló 
rendszer:
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a) olyan információk gyűjtése, amelyek 
hasznosak a gyógyszerek figyelemmel 
kísérése szempontjából, különös 
tekintettel az embereken jelentkező 
mellékhatásokra, ideértve a helytelen 
alkalmazás, a gyógyszerrel való visszaélés 
és a gyógyszerelési hibák esetén 
bekövetkező mellékhatásokat is; továbbá
b) a fenti információk tudományos 
értékelése a forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkező gyógyszerek 
előny/kockázat viszonyában bekövetkező 
változás felismerése érdekében. 

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazást (egységes szerkezetbe foglalt 2001/83/EK irányelv 102. cikke) 
vissza kell állítani, amely egyértelműen kimondja a farmakovigilanciai rendszer alá tartozó 
feladatokat (információgyűjtés és tudományos értékelés). A farmakovigilancia megfigyelésen 
alapuló tudományág, amely a gyógyszerek emberekben kiváltott mellékhatásainak nyomon 
követésére irányul. Nem a „gyógyszerbiztonság” nyomon követésére alakították ki (ez nem 
egyértelmű kifejezés: „termékorientált” a „betegorientált” helyett).

Módosítás 95
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) Farmakovigilanciai rendszer: a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
és a tagállamok által a IX. címben 
felsorolt feladatok és felelősségi körök 
teljesítésére alkalmazott, valamint a 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerek 
biztonságosságának figyelemmel 
kísérésére és előny/kockázat viszonyában
bekövetkező változás felismerésére 

(28c) Farmakovigilanciai rendszer: olyan 
rendszer, amely lehetővé teszi:
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szolgáló rendszer.

a) a gyógyszerfelügyelethez szükséges 
összes olyan rendelkezésre álló 
információ összegyűjtését a gyógyszerek 
helytelen használatáról, illetve a velük 
való visszaélésekről, amely 
befolyásolhatja a gyógyszer előnyeinek és 
kockázatainak az értékelését;
b) ezen információk tudományos 
kiértékelését, a forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkező gyógyszerek 
előny/kockázat viszonyának
egyensúlyában bekövetkező bármely 
változás helyreállítása céljából; 
c) a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a tagállamok számára a IX. 
címben felsorolt feladatok és felelősségi 
körök teljesítését.

Or. fr

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata nem szól az információgyűjtés és a tudományos kiértékelés 
feladatáról, ezért a módosítás átvette a farmakovigilancia-rendszernek a 2001/83/EK 
irányelvben korábban meghatározott fogalmát. 

Módosítás 96
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 a – b – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szöveg a következő 32a., 32b. és 32c. 
ponttal egészül ki:
„(32a) Gyógyszerelési hiba: valamely 
gyógyszerrel összefüggő, nem szándékos, 
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megelőzhető mulasztás vagy tett, amely 
oka lehet a betegre nézve fennálló 
kockázatnak vagy mellékhatásnak, és 
amely a gyógyszerciklus egy vagy több 
szakaszát is érintheti, mint például: a 
gyógyszer kiválasztása, felírása, kiadása, 
rendelvények vizsgálata, a 
gyógyszerkészítmény elkészítése, tárolás, 
szállítás, adagolás, tájékoztatás, a kezelés 
nyomon követése; valamint az olyan 
felületeket is, mint az átadások vagy 
átírások.
(32b) Helytelen használat: a termék 
alkalmazási előírásában szereplő 
javallatoknak nem megfelelő 
felhasználás. 
(32c) Megadott utasításoktól eltérő, 
orvosilag indokolt használat: a kiértékelés 
adatain alapuló, azonban a termék 
alkalmazási előírásaiban szereplő 
felvilágosításokat szándékosan be nem 
tartó felhasználás különleges esete.”

Or. en

Indokolás

Hasznos a szövegnek a „gyógyszerelési hiba”, a „helytelen használat” és a „megadott 
utasításoktól eltérő, orvosilag indokolt használat” fogalommeghatározásaival való 
kiegészítése, hogy a farmakovigilanciai adatokat osztályozni lehessen és a használattal 
összefüggésben tájékoztatóbb jelleggel lehessen azokat nyilvántartásba venni.

Módosítás 97
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 a – b – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk a következő 32a. ponttal 
egészül ki:
„(32a) Gyógyszerelési hiba: egy 



PE438.412v02-00 56/189 AM\808932HU.doc

HU

gyógyszerrel kapcsolatos valamely lépés 
elmulasztása vagy nem szándékos 
megtétele, amelyből a beteg számára 
kockázat vagy mellékhatás származhat. 
Fogalommeghatározásból adódóan a 
gyógyszerelési hiba elkerülhető, mivel azt 
bizonyítja, hogy egy beteg gyógyszeres 
kezelése során elmulasztottak megtenni 
valamint, amit meg kellett volna tenni. A 
gyógyszerelési hiba a gyógyszerciklus egy 
vagy több szakaszát is érintheti, mint 
például: a gyógyszer kiválasztása, felírása, 
kiadása, rendelvények vizsgálata, a 
gyógyszerkészítmény elkészítése, tárolás, 
szállítás, adagolás, tájékoztatás, a kezelés 
nyomon követése; valamint az olyan 
felületeket is, mint az átadások vagy 
átírások.”

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározás módosítása nem indokolt, ezért meg kell tartani a nemzetközileg 
leginkább elfogadott meghatározást (a WHO és a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia 
(ICH) által elfogadottakat). Mindazonáltal ezzel párhuzamosan célszerű megállapítani a 
Bizottság által javasolt új meghatározás által lefedett gyógyszerelési hiba és helytelen 
használat fogalmát is, amelyek azonban más válaszokat váltanak ki.

Módosítás 98
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szöveg a következő 32b. ponttal 
egészül ki:
„(32b) Helytelen használat: a termék 
alkalmazási előírásában szereplő 
javallatoknak nem megfelelő 
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felhasználás.”

Or. fr

Indokolás

Vö. a 32a. pont módosításával.

Módosítás 99
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szöveg a következő 32c. ponttal 
egészül ki:
„(32c) Megadott utasításoktól eltérő, 
orvosilag indokolt használat: a kiértékelés 
adatain alapuló, azonban a termék 
alkalmazási előírásaiban szereplő 
felvilágosításokat szándékosan be nem 
tartó felhasználás különleges esete.”

Or. fr

Indokolás

A 32a. pontnak megfelelően.

Módosítás 100
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szöveg a következő 32d. ponttal 
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egészül ki:
„(32d) Üzleti szempontból bizalmasnak 
minősülő információ: üzleti szempontból 
bizalmasnak minősülő dokumentumnak, 
adatnak vagy információnak az 
tekintendő, ha az ilyen dokumentum, adat 
vagy információ közzététele jelentősen 
sértené a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának üzleti érdekét, hacsak ezek 
közzétételéhez – a sérelem ellenére – nem 
kapcsolódik kényszerítő közérdek. A 
közegészségügyi adatok – különösen a 
preklinikai és klinikai, valamint a 
farmakovigilanciai adatok – semmiképpen 
nem tekinthetők üzleti szempontból 
bizalmas jellegű adatoknak. Az eladások 
volumenéről szóló adatokat szintén 
nyilvánosságra kell hozni, mivel azok a 
népesség egy adott gyógyszer 
mellékhatásainak való kitettségének 
kiértékelését lehetővé tévő tudományos 
adatok.”

Or. fr

Indokolás

A 32a. pontnak megfelelően.

Módosítás 101
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a pont (új)
2001/83/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – i pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az i) pontba a második francia 
bekezdés után a következő új francia 
bekezdés kerül:
„- ökotoxikológiai vizsgálatok, és”

Or. en



AM\808932HU.doc 59/189 PE438.412v02-00

HU

Indokolás

A gyógyszergyártóknak megfelelő ökotoxikológiai adatokat kell nyújtaniuk termékeikkel 
kapcsolatban akkor, amikor forgalmazási engedélyt kérnek. Ez a megfelelő kockázatfelmérés
egyik előkövetelménye.

Módosítás 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a pont (új)
2001/83/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az i) pontba a második francia 
bekezdés után a következő új francia 
bekezdés kerül:
„- ökotoxikológiai vizsgálatok, és”

Or. en

Indokolás

A gyógyszergyártók nem mindig biztosítanak ökotoxikológiai adatokat termékeikkel 
kapcsolatban akkor, amikor forgalmazási engedélyt kérnek, valószínűleg azért, mert ez a 
hiányosság nem hat ki az engedélyezési folyamat kimenetelére. Az adathiány lehetetlenné teszi 
a kockázatfelmérést. A már értékelt környezeti kockázatban esetleg bekövetkező változások 
becslése szükségessé teszi, hogy a gyártó kezdeti adatokat nyújtson.

Módosítás 103
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – ia pont – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ia) A kérelmező farmakovigilanciai 
rendszerének összefoglalása, amely az 
alábbi elemeket tartalmazza:

„ia) A kérelmező farmakovigilanciai 
rendszerének részletes leírása és
összefoglalása, amely az alábbi elemeket 
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tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

A „részletes leírás” (a 2001/83/EK irányelv egységes szerkezetű változata 8. cikke ia) 
pontjának megfogalmazása szerint) kötelezettsége fontos rendelkezés, mivel így ellenőrizhetők 
az alkalmazott eszközök. Ezt a kötelezettséget meg kell tartani.

Módosítás 104
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés –3a pont – és 11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 11. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

a) A szöveg a következő 3a. ponttal 
egészül ki:
„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”
b) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
 „Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek.”

Or. fr

Indokolás

Felesleges beilleszteni a lényeges információk összefoglalását (a termék alkalmazási előírása 
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ugyanis már önmagában a lényeges információk összefoglalója), mivel az összezavarhatja a 
betegeket (akik lehet, hogy elsiklanak az alkalmazási előírásban szereplő lényeges 
információk mellett, de elolvassák a lényeges információk összefoglalását) és problémát 
okozhat érthetőségük (például a többnyelvű betegtájékoztatók esetében). A „gyógyszer 
intenzív megfigyelés alatt áll” felirat negatív felhangú. Azt sugallja, hogy a többi gyógyszert 
nem ellenőrzik megfelelően, és ezzel feleslegesen megriaszthatja a beteget.

Módosítás 105
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – 3a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása.”

„3a. a 10., 10a., 10c., 14., 16. és 16a. 
cikkben említettek kivételével valamennyi
gyógyszer esetében, a gyógyszer
biztonságos és hatékony használatához 
szükséges lényeges információk 
összefoglalása.”

Or. en

Indokolás

A különösen magas biztonsági jellemzőkkel bíró, bizonyos gyógyszerkategóriák esetében 
mentességet kell alkalmazni. A homeopátiás gyógyszerek esetében ennek rendkívüli gazdasági 
jelentőssége van az azokat gyártó – főként KKV-kból álló – gyógyszertársaságok számára. A 
farmakovigilanciával kapcsolatos szabályozási és adminisztratív tehernek arányosnak, 
valamint hatékonynak kell lennie, ekként pedig a célhoz szükséges intézkedésekre kell 
korlátozódnia, különösen a homeopátiás gyógyszerek tekintetében.

Módosítás 106
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – 3a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A szöveg a következő 3a. ponttal 
egészül ki:

törölve

„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

Or. en

Indokolás

Az összefoglaló tájékoztatás bevezetése problémás, annál is inkább, mivel annak adatai 
nincsenek meghatározva. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a betegek csak ezt a részt olvasnák 
el, holott az egész betegtájékoztatót el kellene olvasniuk. A betegtájékoztató érthetőségével 
kapcsolatos problémákat nem lehet egy összefoglaló tájékoztatással megoldani. E 
problémákat inkább a betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell 
kezelni.

Módosítás 107
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés –3a pont –és 11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

“(3a) A Bizottság kötelezettséget vállal 
arra, hogy ezen irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő 
megjelenését követő 24 hónapon belül 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak az alkalmazási előírásnak és 
a betegtájékoztatónak a betegek és az 
egészségügyi szakemberek igényei 
szempontjából vett megfelelőségére 
vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság 
szükség szerint ajánlásokat és/vagy 
jogalkotási javaslatokat tesz e két 
dokumentum javítása érdekében.”

(b) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
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„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek.”

Or. xm

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató manapság nem felel meg teljesen 
a betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek. A gyakorlat, az ismeretek, valamint a 
betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek változására tekintettel a Bizottság 
alkalmas módon tanulmányt végezhetne e két dokumentum felhasználása és megjelenítése 
tekintetében.

Módosítás 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – 3a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A szöveg a következő 3a. ponttal 
egészül ki:

törölve

„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

Or. en

Indokolás

It seems counterproductive to create new “key information” section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of so-called key information. 
Therefore, adding a new “key information” section would alter the rest of the summary of 
product characteristics and the package leaflet where important information is already 
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contained.

The wording “under intensive monitoring” may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Módosítás 109
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő, a 
jellel kísért nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
kevesebb, mint 3 éve található a piacon, 
vagy intenzív megfigyelés alatt áll. Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a(z)
<az illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en

Módosítás 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

„A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében az összefoglalás tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell az orvosnak, a
gyógyszerésznek vagy a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve és internetes címe>-
nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

Lásd az a) bekezdés módosításához fűzött indokolást.

Módosítás 111
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés –3a pont –és 11 cikk – 2 a bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A szöveg a következő 3a. ponttal egészül 
ki:
„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”
b) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

a) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve és internetes címe>-

„A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében az összefoglalás tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
intenzív megfigyelés alatt áll. Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a(z)
<az illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek”.”
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nak/-nek.”

Or. hu

Indokolás

A lényeges információk külön mezőben való feltüntetése indokolatlan, hiszen az alkalmazási 
előírás illetve a betegtájékoztató egészének elolvasásával kapja meg a beteg és az orvos a 
gyógyszer biztonságos és hatékony használatához szükséges információt. A lényeges 
információk összefoglalása olyan gyakorlathoz vezethet, hogy a beteg és az orvos figyelme 
csak ezen fekete keretes írásra korlátozódik, ami végső soron a gyógyszer biztonságos 
felhasználását veszélyeztetné.

Módosítás 112
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő, a 
jellel kísért nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
új, és kevesebb, mint 3 éve található a 
piacon, vagy intenzív megfigyelés alatt áll. 
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

Az újonnan engedélyezett összes termékre, valamint az intenzív megfigyelés alatt álló 
gyógyszerekre vonatkozó külön figyelmeztetések segítenek az egészségügyi szakembereknek és 
a betegeknek is, hogy azonosítsák a kevesebb, mint három éve forgalomba hozott, újonnan 
engedélyezett termékeket, és tudatosítaná bennük, hogy minden esetlegesen előforduló 
mellékhatást bejelentsenek.
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Módosítás 113
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont 
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő, a 

 jellel kísért nyilatkozatot: Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a(z)
<az illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek már különösen jól ismerik a fekete háromszög jelét, amelyet az 
EU egészében intenzív megfigyelés alatt álló új gyógyszerek megjelölésére használnak (a 
centralizált eljárással összhangban engedélyezett gyógyszerek esetében). Az „Ez a gyógyszer 
intenzív megfigyelés alatt áll” nyilatkozatra azonban nincs szükség, mivel az annyira 
megijesztheti a betegeket, hogy egyáltalán nem fogják használni a gyógyszert.

Módosítás 114
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont 
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 

„A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében a betegtájékoztató tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez az újonnan 
engedélyezett gyógyszer az általa okozott 
mellékhatások jobb megismerése 
érdekében intenzív megfigyelés alatt áll. 
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mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.” A 
nyilatkozat mellé egy lefelé fordított fekete 
háromszög jelet   kell tenni. A fekete 
háromszöget a külső csomagoláson is 
szerepeltetni kell.”

Or. en

Indokolás

A betegek és egészségügyi szakemberek ösztönzése: a bejelentések valódi ösztönzése 
érdekében a betegeknek és egészségügyi szakembereknek meg kell érteniük, hogy miért kell 
bejelentést tenni. Ha a betegek tisztában vannak azzal, hogy az általuk szedett gyógyszer 
hasznos a számukra (azaz olyan súlyos betegségek esetén, mint például a daganatos 
megbetegedés, illetve valamely krónikus betegség kialakulásának lassítása esetén), egy ehhez 
hasonló magyarázat nem fogja veszélyeztetni azok betartását, sőt, ösztönzi őket és bizalmat 
kölcsönöz számukra.

Módosítás 115
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
bizonyítottan hasznára válik az Önhöz 
hasonló panaszokkal küzdő betegeknek. 
Más gyógyszerekhez hasonlóan 
gyógyszerbiztonsági megfigyelés alatt áll. 
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en
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Indokolás

A rendelet 23. cikkében említett jegyzékben szereplő gyógyszerek esetében, amelyek 
engedélyezése különleges feltételekhez kötött, az alkalmazási előírásnak azt kell tartalmaznia, 
hogy a termék gyógyszerbiztonsági megfigyelés alatt áll, és nem azt, hogy intenzív 
megfigyelés alatt áll. Egy ilyen erőteljes megfogalmazás még inkább visszatarthatja a 
betegeket attól, hogy betartsák a kezelést, és ez közvetetten módon érinti az e 
termékkategóriában nem szereplő, ilyen termékek esetében meglévő esetleges mellékhatások 
bejelentését. A betegeket és az egészségügyi szakembereket az összes lehetséges mellékhatás 
bejelentésére kell ösztönözni.

Módosítás 116
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

„A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében az összefoglalás tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer 
az engedélyezést követő, részletes 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek vagy a kezelőorvosnak, a 
gyógyszerésznek vagy egyéb egészségügyi 
szakembernek.”

Or. fr

Indokolás

Azon kívül, hogy nem minden beteg rendelkezik internet-hozzáféréssel, mindenképpen az 
orvosok, a gyógyszerészek és más egészségügyi szakemberek a betegek első számú partnerei.
Következésképpen meg kell említeni az egészségügyi szakemberek értesítését is.
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Módosítás 117
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
2001/83/EK irányelv
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A lényeges információk összefoglalását a 
Bizottság által javasolandó, a betegek 
tájékoztatásáról szóló új irányelv 
hatálybalépését követően felül kell 
vizsgálni”:

Or. en

Indokolás

A betegek tájékoztatásáról szóló irányelv a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabálycsomag 
fontos része, ezért a gyógyszer biztonságos és hatékony használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását az irányelv hatálybalépését követően felül kell vizsgálni.

Módosítás 118
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 c cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 16c. cikk (4) bekezdésének második 
albekezdése helyére a következő szöveg 
lép:
A bizottság megvizsgálja, hogy a 16a. 
cikkben említett egyszerűsített 
törzskönyvezésre vonatkozó egyéb 
kritériumok teljes mértékben teljesülnek-
e. Ha a bizottság lehetségesnek tartja, 
létrehozza a 16h. cikk (3) bekezdésében 
említett, közösségi növénymonográfiát, 
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amelyet – végleges döntése 
meghozatalakor – a tagállamnak be kell 
tartania.

Or. en

Indokolás

A monográfiák kidolgozására szolgáló közösségi eljárás csak akkor hatékony, ha a 
tagállamok kötelesek betartani a közösségi monográfiákat.

Módosítás 119
Mairead McGuinness

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“3. Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik a forgalombahozatali engedélyt az 
alkalmazási előírással és a 21a., a 22. és a 
22a. cikknek megfelelően meghatározott 
valamennyi feltétellel, valamint a 
teljesítésükre meghatározott határidőkkel 
együtt, valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszer esetében.

“3. Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik a forgalombahozatali engedélyt a 
betegtájékoztatóval, az alkalmazási 
előírással és a 21a., a 22. és a 22a. cikknek 
megfelelően meghatározott valamennyi 
feltétellel, valamint a teljesítésükre 
meghatározott határidőkkel együtt, 
valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszer esetében.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság részére teljes körű és pontos tájékoztatás nyújtása érdekében a 
forgalombahozatali engedély megadásakor a betegtájékoztatót is nyilvánosságra kell hozni.
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Módosítás 120
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes nemzeti hatóságok értékelő 
jelentést dolgoznak ki az érintett gyógyszer 
gyógyszerészeti és preklinikai, valamint 
klinikai vizsgálatainak eredményei, 
kockázatkezelési rendszere és 
farmakovigilanciai rendszere tekintetében 
összeállított dokumentációról, és 
megjegyzésekkel látják el azt. Az értékelő 
jelentést frissítik, ha az érintett gyógyszer 
minőségének, biztonságosságának vagy 
hatásosságának értékelésével kapcsolatban 
fontos új adat merül fel.

4. Az illetékes nemzeti hatóságok értékelő 
jelentést dolgoznak ki az érintett gyógyszer 
gyógyszerészeti és preklinikai, valamint 
klinikai vizsgálatainak eredményei, 
kockázatkezelési rendszere és 
farmakovigilanciai rendszere tekintetében 
összeállított dokumentációról, és 
megjegyzésekkel látják el azt. Az értékelő 
jelentésben részletezni kell a betegség 
természetes kialakulását, adott esetben a 
kért javallat esetében meglévő 
kezelésfajtákat, valamint azt, hogy a 
gyógyszer kézzelfogható terápiás 
előrehaladást eredményez-e a már 
meglévő kezelésfajtákhoz képest 
(„hozzáadott-érték” vagy „a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás javulása”). Az 
értékelő jelentést frissítik, ha az érintett 
gyógyszer minőségének, 
biztonságosságának vagy hatásosságának 
értékelésével kapcsolatban fontos új adat 
merül fel.

Or. en

Indokolás

Csökkentené a kockázatnak való felesleges kitettséget a forgalombahozatali engedéllyel 
kapcsolatos kritériumok szigorítása, hogy az magába foglalja a már meglévő kezelésfajtákhoz 
képest megvalósuló terápiás előrehaladás bizonyítását (terápiás hozzáadott-érték).
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Módosítás 121
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az illetékes nemzeti hatóságok értékelő 
jelentést dolgoznak ki az érintett gyógyszer 
gyógyszerészeti és preklinikai, valamint 
klinikai vizsgálatainak eredményei, 
kockázatkezelési rendszere és 
farmakovigilanciai rendszere tekintetében 
összeállított dokumentációról, és 
megjegyzésekkel látják el azt. Az értékelő 
jelentést frissítik, ha az érintett gyógyszer 
minőségének, biztonságosságának vagy 
hatásosságának értékelésével kapcsolatban 
fontos új adat merül fel.

4. Az illetékes nemzeti hatóságok értékelő 
jelentést dolgoznak ki az érintett gyógyszer 
gyógyszerészeti és preklinikai, valamint 
klinikai vizsgálatainak eredményei, 
kockázatkezelési rendszere és 
farmakovigilanciai rendszere tekintetében 
összeállított dokumentációról, és 
megjegyzésekkel látják el azt. Az értékelő 
jelentésben részletezni kell a betegség 
természetes kialakulását, adott esetben a 
kért javallat esetében meglévő 
kezelésfajtákat, valamint azt, hogy a 
gyógyszer kézzelfogható terápiás 
előrehaladást eredményez-e a már 
meglévő kezelésfajtákhoz képest 
(„hozzáadott-érték” vagy „a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás javulása”). Az 
értékelő jelentést frissítik, ha az érintett 
gyógyszer minőségének, 
biztonságosságának vagy hatásosságának 
értékelésével kapcsolatban fontos új adat 
merül fel.

Or. en

Indokolás

A betegekben a mellékhatások okozta kár minimálisra csökkentésével kapcsolatos első lépés 
az, hogy ne szedjék a gyógyszereket, ha azok nem hatékonyak. A betegekben a mellékhatások 
okozta kár minimálisra csökkentése érdekében a forgalombahozatali engedélyek megadásával 
kapcsolatos kritériumoknak is változniuk kell: a forgalombahozatali engedély iránti kérelem 
benyújtásakor annak bizonyítása, hogy az új gyógyszer terápiás előrehaladást biztosít, 
lehetővé tenné annak megelőzését, hogy a nyilvánosságot elkerülhető kockázatnak tegyék ki 
feleslegesen.



PE438.412v02-00 74/189 AM\808932HU.doc

HU

Módosítás 122
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
21 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik az értékelő jelentést, állásfoglalásuk 
indoklásával együtt, miután az üzleti 
szempontból bizalmas jellegű 
információkat törölték belőle. Az indoklást 
minden kérelmezett javallatra külön adják 
meg.

Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik a végleges értékelő jelentést, 
állásfoglalásuk indoklásával együtt, miután 
az üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információkat törölték belőle. Az indoklást 
minden kérelmezett javallatra külön adják 
meg.

Or. fr

Indokolás

A nyilvánosság jobb tájékoztatása érdekében fontos kiemelni, hogy a végleges jelentésbe be 
lehet tekinteni. A farmakovigilancia szakszerűsége a végleges eredmény elérése előtt számos, 
egymást követő lépést ír elő. Ennél fogva hasznosnak tűnik, hogy a közbenső tanulmányok 
helyett – amelyeket utólag bizonyítani kell – a végkövetkeztetéseket hozzák nyilvánosságra. Ez 
a mechanizmus arra szolgál, hogy a nyilvánosságot ne zavarják össze még nem véglegesített 
számításokkal, és a tájékoztatás csak a tudományosan jóváhagyott adatok birtokában 
történjen meg.

Módosítás 123
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Amennyiben a gyógyszer meglévő orvosi 
igényeket elégít ki és az előny-kockázat 
viszonya pozitív, a forgalombahozatali 
engedélyt csak egy vagy több, az 
alábbiakban felsorolt feltétellel lehet 
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megadni:

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy ez a cikk összhangba kerüljön a központosított forgalombahozatali 
engedélyekre vonatkozó hatályos rendelkezésekkel, amelyek alapján bizonyítani kell, hogy az 
ilyen engedély kérelmezését közegészségügyi igény (például olyan betegek, akik kezelése 
zsákutcába jutott) indokolja.

Módosítás 124
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Ha a gyógyszer meglévő orvosi igényeket 
elégít ki, és előny–kockázat viszonya 
kedvezőnek tekinthető, a
forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Or. en

Módosítás 125
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Ha a gyógyszer meglévő orvosi igényeket 
elégít ki, és előny–kockázat viszonya 
kedvezőnek tekinthető, a
forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
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feltétellel lehet megadni:

Or. en

Indokolás

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Módosítás 126
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

A 19. cikkben megfogalmazott 
rendelkezések kiegészítéseként a
forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Or. fr

Indokolás

Ennek az új cikknek nem szabad lehetővé tennie a 22. cikkben szereplő, szigorúan 
szabályozott feltételes forgalombahozatali engedélyekhez hasonló „könnyített” engedélyek 
általánossá tételét.

Módosítás 127
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Ha a gyógyszer meglévő orvosi igényeket 
elégít ki, és előny–kockázat viszonya 
kedvezőnek tekinthető, a
forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Or. en

Indokolás

Egy központi, feltételes forgalombahozatali engedély adható meg abban az esetben, ha az 
előny–kockázat viszony kedvező, a közegészségre nézve meglévő előny meghaladja az azon 
körülményben rejlő kockázatokat, hogy még további adatokra van szükség, valamint hogy 
eleddig meglévő orvosi igények fognak kielégülni.

Módosítás 128
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Ha a gyógyszer meglévő orvosi igényeket 
elégít ki, és előny–kockázat viszonya 
kedvezőnek tekinthető, a
forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

Or. en

Indokolás

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
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is linked to the fulfilment of the established conditions.

Módosítás 129
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket. Ha a 
forgalombahozatali engedélyben szereplő 
feltételek a megadott határidőn belül nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságoknak 
hatáskörrel és a megfelelő forrássokkal 
kell rendelkezniük a forgalombahozatali 
engedély azonnali felfüggesztésére vagy 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

Lásd a 21a. cikk – bevezető részhez fűzött indokolást.

Módosítás 130
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket. Ha a 
forgalombahozatali engedélyben szereplő 
feltételek a megadott határidőn belül nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságoknak 
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hatáskörrel és a megfelelő forrássokkal 
kell rendelkezniük a forgalombahozatali 
engedély azonnali felfüggesztésére vagy 
visszavonására.

Or. en

Módosítás 131
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés
2001/83/EK irányelv
21a cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben meg 
kell határozni a feltételek teljesítésére 
vonatkozó határidőket.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 21a. cikk indokolását – bevezetés.

Módosítás 132
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés
2001/83/EK irányelv
21a cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket és azt, 
hogy az engedély érvényben tartása a 
meghatározott feltételek betartásától függ 
a megszabott határidőn belül.
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Or. fr

Indokolás

Lásd a 21a. cikk indokolását – bevezetés.

Módosítás 133
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21a cikk – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket.

A forgalombahozatali engedélyben szükség 
esetén meg kell határozni a feltételek 
teljesítésére vonatkozó határidőket. Ha a 
forgalombahozatali engedélyben szereplő 
feltételek a megadott határidőn belül nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságoknak 
hatáskörrel és a megfelelő forrássokkal 
kell rendelkezniük a forgalombahozatali 
engedély azonnali felfüggesztésére vagy 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

Lásd a 21a. cikk – bevezető részhez fűzött indokolást.

Módosítás 134
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 

Kivételes körülmények között és a 
kérelmezővel folytatott konzultációt 
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követően az engedély megadását ahhoz az 
előíráshoz köthetik, miszerint a kérelmező
bizonyos feltételeknek eleget tesz, 
különösen a gyógyszer biztonságosságát, 
az alkalmazással kapcsolatban előforduló 
váratlan események illetékes hatóságnak 
való bejelentését és a meghozandó 
intézkedéseket illetően.

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 – melynek az I. 
mellékletben említett okok egyikén kell 
alapulnia – csak objektív és igazolható 
indokok alapján, akkor állíthatják ki, ha a 
kérelmező igazolni tudja, hogy nem tudja 
benyújtani a gyógyszernek a szokásos 
alkalmazása mellett a biztonságosságára 
és hatásosságára vonatkozó 
összehasonlító adatokat.

Ezt az engedélyt – melynek a 2001/83/EK 
irányelv I. mellékletben említett okok 
egyikén kell alapulnia – csak objektív és 
igazolható indokok alapján állíthatják ki.

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez 
kötik.”

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez 
kötik.”

Or. en

Indokolás

A hatályos jogszabály megfogalmazása szigorúbb kritériumokat és a fogyasztók megfelelőbb 
védelmet biztosítja a túl korán megadott forgalombahozatali engedélyek kockázatával 
szemben.

Módosítás 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2001/83/EK irányelv
22a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérhet, 
amennyiben valamely engedélyezett 

1. A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérhet, 
amennyiben valamely engedélyezett 
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gyógyszerrel összefüggő kockázatok 
aggodalomra adnak okot. Az erre 
vonatkozó felszólítást írásban, részletes 
indoklással kell megtenni, megadva az 
elvégzendő vizsgálat céljait, valamint 
végrehajtásának és benyújtásának 
határidejét.

gyógyszerrel összefüggő kockázatok 
aggodalomra adnak okot. Az erre 
vonatkozó felszólítást írásban, részletes 
indoklással kell megtenni, tudományos 
érvekre alapozva, megadva az elvégzendő 
vizsgálat céljait, valamint végrehajtásának 
és benyújtásának határidejét.

Or. fr

Indokolás

Engedélyezés utáni kiegészítő gyógyszerbiztonsági vizsgálat iránti kérelem esetében a 
kérelmet tudományos érvekre kell alapozni. A Bizottság javaslata nem volt elég pontos e 
tekintetben.

Módosítás 136
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2001/83/EK irányelv
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Annak érdekében, hogy az 
előny/kockázat viszonyt folyamatosan 
lehessen értékelni, az illetékes nemzeti 
hatóság bármikor felszólíthatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját, 
hogy mutasson be olyan adatokat, 
amelyek igazolják, hogy az előny/kockázat 
viszony továbbra is kedvező.

4. Annak érdekében, hogy az 
előny/kockázat viszonyt folyamatosan 
lehessen értékelni, az illetékes nemzeti 
hatóság bármikor felszólíthatja a 
forgalombahozatali engedély jogosultját, 
hogy – farmakovigilanciai rendszerén 
keresztül – továbbítsa az előny/kockázat 
viszony újbóli értékeléséhez szükséges 
adatokat.

Or. en
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Indokolás

Az összeférhetetlenség miatt nemcsak a gyógyszercégeket lehet felkérni arra, hogy nyújtsanak 
adatot annak értékelése céljából, hogy termékük előny–kockázat viszonya megváltozott-e.

Az illetékes hatóságoknak a gyógyszerek előny–kockázat viszonyának tudományos értékelését 
valamennyi rendelkezésre álló adat – a gyógyszercégektől érkező adatok, de ugyanígy a 
farmakovigilanciai rendszerekből érkező adatok – figyelembe vételével kell elvégezniük.

Az „igazolják, hogy az előny/kockázat viszony továbbra is kedvező” mondatrész igen 
homályos, mert előrevetíti az adatok elemzésének eredményét!

Módosítás 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Megújítása esetén a forgalombahozatali
engedély korlátlan ideig érvényes, kivéve 
ha az illetékes nemzeti hatóság úgy dönt, 
hogy azt a (2) bekezdéssel összhangban – a 
farmakovigilanciával vagy a nem 
elegendő mértékű expozícióval 
kapcsolatos indokok alapján – csak 
további öt évre újítja meg.

3. Megújítása esetén a forgalomba hozatali
engedély korlátlan ideig érvényes, kivéve,
ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy azt a
farmakovigilanciával kapcsolatos indokok 
alapján egy további ötéves időszakra újítja 
meg a (2) bekezdéssel összhangban.”

Or. en

Indokolás

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.
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Módosítás 138
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Koordinációs csoportot kell létrehozni
az alábbi célból:

1. Két koordinációs csoportot kell 
létrehozni:

a) A kölcsönös elismerésekkel és a 
decentralizált eljárásokkal foglalkozó 
koordinációs csoport az alábbi feladatokat 
végzi:

a) a 4. fejezetben meghatározott 
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

i) a 4. fejezetben meghatározott
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

b) a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;
c) a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata.

ii) a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata, kivéve a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdést.
Feladatainak ellátása érdekében a 
kölcsönös elismeréssel és decentralizált 
eljárásokkal foglalkozó koordinációs 
csoportot a 726/2004/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében említett emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága segíti.
b) A farmakovigilanciai kockázatok 
felmérésével foglalkozó koordinációs 
csoport az alábbi feladatokat végzi:
i) i. a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
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cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;
ii) a 35. cikk (1) bekezdésével 
összhangban a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdés tekintetében.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.
Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság segíti.

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a farmakovigilanciai 
kockázatfelméréssel foglalkozó
koordinációs csoportot a 726/2004/EK 
rendelet 56. cikke (1) bekezdésének aa) 
pontjában említett farmakovigilanciai 
bizottság segíti.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös elismeréssel és decentralizált eljárásokkal foglalkozó koordinációs csoport nem 
rendelkezik különös hatáskörökkel a farmakovigilancia terén: megbízatását ezért nem szabad 
kiterjeszteni a farmakovigilanciai kérdésekre.

Épp úgy, ahogy létezik egy, a központi forgalombahozatali engedélyekkel foglalkozó 
engedélyezési bizottság és a kölcsönös elismeréssel illetve a decentralizált 
forgalombahozatali engedélyekkel foglalkozó koordinációs bizottság, javasoljuk a 
farmakovigilancia ugyanilyen minta alapján való megszervezését is.

Módosítás 139
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Koordinációs csoportot kell létrehozni
az alábbi célból:

1. Két koordinációs csoportot kell 
létrehozni:

a) A kölcsönös elismerésekkel és a 
decentralizált eljárásokkal foglalkozó 
koordinációs csoport az alábbi feladatokat 
végzi:

a) a 4. fejezetben meghatározott 
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

i) a 4. fejezetben meghatározott 
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

b) a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;
c) a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata.

ii) a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata, kivéve a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdést.
Feladatainak ellátása érdekében a 
kölcsönös elismeréssel és decentralizált 
eljárásokkal foglalkozó koordinációs 
csoportot a 726/2004/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében említett emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága segíti.
b) A farmakovigilanciai kockázatok 
felmérésével foglalkozó koordinációs 
csoport az alábbi feladatokat végzi:
ii) i. a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;
ii) a 35. cikk (1) bekezdésével 
összhangban a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
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feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdés tekintetében.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.
Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság segíti.

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a farmakovigilanciai 
kockázatfelméréssel foglalkozó
koordinációs csoportot a 726/2004/EK 
rendelet 56. cikke (1) bekezdésének aa) 
pontjában említett farmakovigilanciai 
bizottság segíti.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.

Or. en

Módosítás 140
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság segíti.

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai előny-kockázat 
viszonyt felmérő tanácsadó bizottság segíti.

(Ez a módosítás a vizsgált jogalkotási 
szöveg egészére alkalmazandó; ennek 
elfogadása az egész szöveg tekintetében 
technikai kiigazításokat igényel.)

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” megnevezés túlságosan 
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korlátozó és mivel ragaszkodik a kockázatfelmérés külön kezeléséhez, nem veszi figyelembe 
egy gyógyszer előny-kockázat elemzésének szükségességét. A bizottság működési területe 
mégis a „farmakovigilanciával kapcsolatos minden kérdés” (a rendeletre irányuló javaslat 1. 
cikkének 12. pontja).

Módosítás 141
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság segíti.

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai bizottság segíti.

Or. en

Indokolás

A javaslat létrehozza az európai farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottságot, 
és arra fontos farmakovigilanciai feladatokat bíz, azonban csupán tanácsadó szereppel, 
hatáskör nélkül. A bizottság szerepét meg kell szilárdítani, és annak megnevezésében is 
tükröződnie kell.

Módosítás 142
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 2 bekezdés - 1a és 1b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladataik teljesítése érdekében a 
koordinációs csoport tagjai és a szakértők a 
forgalombahozatali engedélyezéssel 
foglalkozó nemzeti szervek rendelkezésére 

Feladataik teljesítése érdekében a
kölcsönös elismeréssel és decentralizált 
eljárásokkal, valamint a 
farmakovigilancia kockázatfelméréssel 
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álló tudományos és szabályozási forrásokra 
támaszkodnak. Minden illetékes nemzeti 
hatóság figyelmet fordít az elvégzett 
értékelések szakmai színvonalára, és 
elősegíti a koordinációs csoport kijelölt 
tagjainak és a szakértőknek a 
tevékenységét.

foglalkozó koordinációs csoportok tagjai 
és a szakértők a forgalombahozatali 
engedélyezéssel foglalkozó, a 
forgalombahozatali engedélyek 
megadásáért, illetve a 
farmakovigilanciáért felelős nemzeti 
szervek rendelkezésére álló tudományos és 
szabályozási forrásokra támaszkodnak.
Minden illetékes nemzeti hatóság 
figyelmet fordít az elvégzett értékelések 
szakmai színvonalára, és elősegíti a 
koordinációs csoport kijelölt tagjainak és a 
szakértőknek a tevékenységét.

A tagok átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
koordinációs csoportra.

Tagjaik átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
koordinációs csoportokra.

Valamely koordinációs csoport tagja 
egyidejűleg nem lehet a másik csoport 
tagja.

A farmakovigilancia kockázatfelméréssel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai a 
hierarchiát tekintve függetlenek a nemzeti 
forgalombahozatali engedéllyel foglalkozó 
szervektől.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a 21. cikk (1) bekezdéséhez az ugyanezen szerző által fűzött módosítással 
való koherencia érdekében van szükség.

Módosítás 143
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk - 4 –5 –6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója 4. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója 
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vagy annak képviselője, valamint a 
Bizottság képviselői jogosultak részt venni 
a koordinációs csoport ülésein.

vagy annak képviselője, valamint a 
Bizottság képviselői jogosultak részt venni 
a koordinációs csoportok ülésein.

5. A koordinációs csoport tagjai biztosítják
a csoport feladatainak, valamint az 
illetékes nemzeti hatóságok – többek 
között a forgalombahozatali 
engedélyezéssel foglalkozó tanácsadó 
szervek – munkájának megfelelő 
koordinációját.

5. A kölcsönös elismeréssel és 
decentralizált eljárásokkal, valamint a 
farmakovigilancia kockázatfelméréssel 
foglalkozó koordinációs csoportok tagjai 
biztosítják saját csoportjaik feladatainak, 
valamint az illetékes nemzeti hatóságok –
többek között a forgalombahozatali 
engedélyezéssel, illetve a gyógyszerek 
felügyeletével foglalkozó tanácsadó
szervek – munkájának megfelelő 
koordinációját.

6. Amennyiben ez az irányelv másképp 
nem rendelkezik, a koordinációs csoport 
megtesz mindent annak érdekében, hogy
határozatait konszenzussal hozza.
Amennyiben nem sikerül konszenzusra 
jutni, a tagok többségének álláspontja 
érvényesül.

6. Amennyiben ez az irányelv másképp 
nem rendelkezik, a koordinációs csoportok 
megtesznek mindent annak érdekében, 
hogy határozataikat konszenzussal
hozzák. Amennyiben nem sikerül 
konszenzusra jutni, a tagok többségének 
álláspontja érvényesül.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a 21. cikk (1) bekezdéséhez az ugyanezen szerző által fűzött módosítással 
való koherencia érdekében van szükség.

Módosítás 144
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A koordinációs csoportok üléseinek 
részletes napirendjét legkésőbb az ülést 
megelőző napon kell közzétenni. A 
koordinációs csoport üléseinek –
különösen a szavazatokat és a szavazatok 
indokolását, beleértve a kisebbségi 
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véleményeket is tartalmazó – részletes 
jegyzőkönyveit az ülést követő hónapban 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportok munkáját illetően teljes körű átláthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 145
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A 59. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

törölve

a) a szöveg a következő aa) ponttal egészül 
ki:
„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”
b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek:� , 
valamint az „Új információ” szövegnek.
A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”
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Or. fr

Indokolás

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Módosítás 146
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szöveg a következő aa) ponttal egészül 
ki:

törölve

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

Or. en

Indokolás

Az összefoglaló tájékoztatás bevezetése problémás, annál is inkább, mivel annak adatai 
nincsenek meghatározva. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a betegek csak ezt a részt olvasnák 
el, holott az egész betegtájékoztatót el kellene olvasniuk. A betegtájékoztató érthetőségével 
kapcsolatos problémákat nem lehet egy összefoglaló tájékoztatással megoldani. E 
problémákat inkább a betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell 
kezelni.
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Módosítás 147
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve
„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;

Or. hu

Indokolás

Ld. az előző indokolást.

Módosítás 148
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása; kivéve a 10., a 
10a., 10c., 14., 16., és 16a. cikkben 
emelített gyógyszereket.

Or. en

Indokolás

E követelmény általánosságban véve nem segít és megkérdőjelezhető. Nehéz meghatározni, 
hogy mi minősül lényegesnek. Ez még a betegek biztonságának csökkenéséhez is vezethet:
Előfordulhat, hogy a betegek csak a fekete dobozt olvassák el, az esetlegesen szintén fontos 
további tudnivalókat azonban nem. A követelmény a homeopátiás gyógyszerek esetében 
rendkívül aránytalan és szinte abszurd: A betegtájékoztatókat az alacsony kockázatú 
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jellemzőkkel rendelkező termékek tükrében csökkentett mennyiségű adatok jellemzik.

Módosítás 149
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

„aa) a gyógyszer lényeges jellemzőinek 
rövid leírása, ami lehetővé teszi, hogy a 
beteg megértse, milyen előnyei és 
lehetséges káros hatásai vannak a 
gyógyszernek, valamint lehetővé teszi a 
gyógyszer biztonságos és hatékony
használatát;”

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg nem fogalmazza meg világosan, hogy pontosan milyen 
felvilágosítást kell adni a betegnek. A módosítás ezt teszi egyértelművé.

Módosítás 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

„aa) a gyógyszer lényeges jellemzőinek 
rövid leírása, ami lehetővé teszi, hogy a 
beteg megértse, milyen előnyei és 
lehetséges káros hatásai vannak a 
gyógyszernek, valamint lehetővé teszi a 
gyógyszer biztonságos és hatékony
használatát;
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg nem fogalmazza meg világosan, hogy pontosan milyen 
felvilágosítást kell adni a betegnek. A módosítás ezt teszi egyértelművé.

Módosítás 151
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem tűnik célravezetőnek a termék alkalmazási előírásán és a betegtájékoztatóján új 
„lényeges információk” rovat létrehozása. A termék alkalmazási előírása és a 
betegtájékoztató már önmagában is a lényegesnek nevezett információk összefoglalása. Új 
„lényeges információk” beillesztése az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató többi részét 
– ahol a lényeges információk már szerepelnek – megváltoztatná. Ennek az a kockázata, hogy 
az egészségügyi szakember és a beteg is csak az új „lényeges információk” rovatra 
összpontosít, és – hibásan – nem foglalkozik a többi résszel. Emellett az új rovat 
bonyolultabbá és hosszabbá tenné az alkalmazási előírást és a betegtájékoztatót, ami 
elbizonytalaníthatja az olvasóját.

Módosítás 152
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – aa pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;

„aa) Internetes honlapra vagy az illetékes 
hatóságok és/vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által megadott zöld 
számra történő hivatkozás, ahol minden 
termék esetében tömören fel kell tüntetni 
a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy az alkalmazása során 
miként lehet minimalizálni a kockázatokat 
és maximalizálni az előnyöket.

Or. fr

Indokolás

Nem tűnik célravezetőnek a termék alkalmazási előírásán és a betegtájékoztatóján új 
„lényeges információk” rovat létrehozása. A termék alkalmazási előírása és a 
betegtájékoztató már önmagában is a lényegesnek nevezett információk összefoglalása.
Azonban az információk összefoglalója elérhetővé tehető a hivatkozásban szereplő internetes 
honlapon.

Módosítás 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”

„aa) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
hivatkozott jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő nyilatkozatot 
tartalmazó összefoglaló: „Ez a gyógyszer 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
megfigyelés alatt áll.  Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek”.”

b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:
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„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte 

szerepelnie kell a következő jelnek:, 
valamint az „Új információ” szövegnek. 
A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

It seems counterproductive to create new “key information” section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of so-called key information. 
Therefore, adding a new “key information” section would alter the rest of the summary of 
product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained.

The wording “under intensive monitoring” may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Módosítás 154
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:

a) a szöveg a következő ab) ponttal
egészül ki:

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte 

szerepelnie kell a következő jelnek:, 
valamint az „Új információ” szövegnek.

„ab) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
hivatkozott jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő nyilatkozatot 
tartalmazó összefoglaló: „Ez a gyógyszer 
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
megfigyelés alatt áll.  Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek”.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. en

(a bizottsági szöveg harmadik albekezdése nagymértékben megfelel a módosítás második 
albekezdésének)

Indokolás

Az „intenzív megfigyelés alatt” megfogalmazás félreértést okozhat és félelmet kelthet a termék 
használójában, ezért szükséges elfogadni annak érdekében, hogy tükrözze a termék 
sajátosságait és a felhasználására fordított különös figyelem fontosságát.

Ha egy gyógyszer engedélyezés utáni nyomonkövetés alatt áll, jelezni kell az illetékes nemzeti 
hatóság különböző elérhetőségeit, mivel az interneten történő bejelentés nem feltétlenül 
megfelelő valamennyi – különösen az idősebb – betegek számára. A betegeket szükséges 
emlékeztetni továbbá, hogy bejelentést tehetnek az egészségügyi szakemberüknél is.
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Módosítás 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont 
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek:, valamint az 
„Új információ” szövegnek.

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt jól olvashatóan, kiemelve és a 
szöveg többi részétől világosan 
megkülönböztethetően kell feltüntetni.
Egy éven keresztül minden új vagy 
módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek:, valamint az 
„Új információ” szövegnek.

Or. en

Indokolás

A fekete kerettel történő kiemelés a beteget elbizonytalanítja, mert a gyászjelentésekre
emlékezteti. Ezért másfajta kiemelésre van szükség.

Módosítás 156
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek:, valamint az 
„Új információ” szövegnek.

„Egy éven keresztül a fontosabb új 
biztonsági figyelmeztetéseket félkövér 
betűvel szedve kell feltüntetni, és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek: , 
valamint a következő szövegnek „Új 
biztonsági figyelmeztetés”.
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A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez az 
újonnan engedélyezett gyógyszer annak 
mellékhatásaira vonatkozó ismeretek 
növelése érdekében intenzív megfigyelés 
alatt áll. Minden feltételezett mellékhatást 
jelenteni kell a(z) <az illetékes nemzeti 
hatóság neve és internetes címe>-nak/-
nek.” A nyilatkozatot egy fordított fekete 
háromszög kell kísérje, amelynek a külső
csomagoláson is meg kell jelennie.”

Or. en

Indokolás

A betegtájékoztató informatív és olvasóbarát jellegének biztosítása érdekében szükséges 
pontosítani az 59. cikk b) pontját annak biztosítása érdekében, hogy ne minden kisebb 
módosítás, csak az új fontos biztonsági figyelmeztetéseket emelje ki.

A bejelentések valódi ösztönzése érdekében a betegeknek és egészségügyi szakembereknek 
meg kell érteniük, hogy miért kell bejelentést tenni (felhatalmazás).

Módosítás 157
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek: , valamint az 
„Új információ” szövegnek.

„Egy éven keresztül az új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetéseket
félkövér betűvel szedve kell feltüntetni, és 
előtte szerepelnie kell az „Új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetés”
szövegnek.

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
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nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

nyilatkozatot is fel kell tüntetni és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek ▼: „Ez 
a gyógyszer kevesebb, mint 3 éve található 
a piacon, vagy intenzív megfigyelés alatt 
áll. Minden feltételezett mellékhatást 
jelenteni kell a háziorvosnak, 
gyógyszerésznek vagy a(z) -nak/-nek”.”

Or. en

Módosítás 158
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek: , valamint az 
„Új információ” szövegnek.

„Egy éven keresztül az új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetéseket
félkövér betűvel szedve kell feltüntetni, és 
előtte szerepelnie kell az „Új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetés”
szövegnek.

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek : „Ez a 
gyógyszer kevesebb, mint 3 éve található a 
piacon, vagy intenzív megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a háziorvosnak, gyógyszerésznek vagy 
a(z) -nak/-nek”.”

Or. en
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Módosítás 159
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:

b) A szöveg a következő albekezdéssel
egészül ki:

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte 

szerepelnie kell a következő jelnek :, 
valamint az „Új információ” szövegnek.

„A Bizottság kötelezettséget vállal arra, 
hogy ezen irányelvnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő megjelenését 
követő 24 hónapon belül jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak a betegek és az 
egészségügyi szakemberek igényei 
szempontjából vett megfelelőségére
vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság 
szükség szerint ajánlásokat és/vagy 
jogalkotási javaslatokat tesz e két 
dokumentum javítása érdekében.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.   
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató manapság nem felel meg teljesen 
a betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek. A gyakorlat, az ismeretek, valamint a 
betegek és az egészségügyi szakemberek igényeinek változására tekintettel a Bizottság 
alkalmas módon tanulmányt végezhetne e két dokumentum felhasználása és megjelenítése 
tekintetében.
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Módosítás 160
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell feltüntetni.
Egy éven keresztül minden új vagy 
módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 

kell a következő jelnek: , valamint az 
„Új információ” szövegnek.

„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell feltüntetni.
Egy éven keresztül minden új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetést
félkövér betűvel szedve kell feltüntetni, és 
előtte szerepelnie kell az „Új fontos 
gyógyszerbiztonsági figyelmeztetések”
szövegnek.

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve
és internetes címe>-nak/-nek”.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek : „Ez a 
gyógyszer kevesebb, mint 3 éve található a 
piacon, vagy intenzív megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell az orvosának, gyógyszerészének, vagy
a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve,
internetes címe, postacíme és/vagy 
telefonszáma>-nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

Különleges figyelmeztetések elhelyezése a piacon újonnan engedélyezett termékeken és a 
megfigyelés alatt álló gyógyszereken segíteni fogja mind az egészségügyi szakembereket, mind 
a betegeket piacon újonnan, kevesebb, mint három évvel korábban engedélyezett termékek 
azonosításában és növelné az esetlegesen megjelenő mellékhatások jelentésével kapcsolatos 
tudatosságukat.
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Módosítás 161
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.  
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer bizonyítottan segített az Ön 
állapotában levő betegeken. Más 
gyógyszerekhez hasonlóan 
gyógyszerbiztonsági megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást
egészségügyi szakembernek vagy a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek kell jelenteni”.”

Or. en

Indokolás

A megfeleléssel kapcsolatos óriási probléma komoly következményekkel jár a betegek 
egészségére, ami megterheli a nemzeti egészségbiztosítási rendszert. Egy ilyen erőteljes 
megfogalmazás még inkább elrettentheti a betegeket attól, hogy betartsák a kezelést, és ez 
közvetetten módon érinti az e termékkategóriában nem szereplő, ilyen termékek esetében 
meglévő esetleges mellékhatások bejelentését.

Módosítás 162
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 65. cikk a következő g) ponttal 
egészül ki:

törölve
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„g)  a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

Or. fr

Indokolás

Felesleges beilleszteni a lényeges információk összefoglalását (a termék alkalmazási előírása 
ugyanis már önmagában a lényeges információk összefoglalója). Ez összezavarhatja a 
betegeket (akik lehet, hogy elsiklanak az alkalmazási előírásban szereplő lényeges 
információk mellett, de elolvassák a lényeges információk összefoglalását). Ez az érthetőség 
kapcsán is problémát okozhat, például a többnyelvű betegtájékoztatók esetében.

Módosítás 163
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 65. cikk a következő g) ponttal 
egészül ki:

törölve

„g)  a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

Or. en

Indokolás

Az összefoglaló tájékoztatás bevezetése problémás, annál is inkább, mivel annak adatai 
nincsenek meghatározva. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a betegek csak ezt a részt olvasnák 
el, holott az egész betegtájékoztatót el kellene olvasniuk. A betegtájékoztató érthetőségével 
kapcsolatos problémákat nem lehet egy összefoglaló tájékoztatással megoldani. E 
problémákat inkább a betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell 
kezelni.
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Módosítás 164
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 65. cikk a következő g) ponttal egészül 
ki:

törölve

„g)  a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

Or. hu

Indokolás

Ld. az előző módosítást és indokolást.

Módosítás 165
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 65. cikk a következő g) ponttal 
egészül ki:

törölve

„g)  a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

Or. en
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Indokolás

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Módosítás 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
Article 65 – point g a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. A 65. cikk a következő ponttal 
egészül ki:
„(ga) a közösségi eljárás, meghatározva 
az eljárás ütemtervét, egyértelmű 
szerkezetét és valamennyi érintett fél 
pontos szerepét, ideértve a nyilvános 
meghallgatások lebonyolítását is.”

Or. en

Indokolás

Útmutatást kell kidolgozni a közösségi eljárás eljárásainak és ütemterveinek – ideértve a 
közmeghallgatásokat – pontosítása érdekében.



PE438.412v02-00 108/189 AM\808932HU.doc

HU

Módosítás 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. az 86. cikk (2) bekezdésének első 
francia bekezdése a következőképpen 
módosul:

„ – az V. cím rendelkezéseiben 
szabályozott címkézés, és az ahhoz 
mellékelt betegtájékoztató, valamint az 
alkalmazási előírás, akkor is, ha azokat 
gyógyszerkiadástól függetlenül, 
változatlan formában és kiegészítő 
eladásösztönző vonatkozások nélkül 
nyilvánosan elérhetővé teszik,”

Or. de

Indokolás

Az engedélyező hatóságok által engedélyezett dokumentumok (betegtájékoztató és az 
alkalmazási előírás) fontos információkat tartalmaznak a gyógyszerről. Egyértelművé kell 
tenni, hogy e dokumentumok nyilvánosságra hozatala nem tekinthető reklámnak, amennyiben 
nem tartalmaznak promóciós elemeket (pl. dicsérő bemutatás vagy kiegészítő, reklámozó 
tájékoztatás keretei közé illesztés által), és a hatóságok által engedélyezett megfogalmazást 
használják. Jelenleg zajló jogvita tárgyát képezi például az az eset, amikor gyógyszergyárak a 
honlapjukon szerepeltetik ezeket a dokumentumokat (lásd a gyógyszerek interneten történő 
bemutatásával kapcsolatos 316/09 ügyet, amelyet a Bundesgerichtshof előzetes ítélethozatal 
céljából továbbított az Európai Bírósághoz a 2009. július 16-i I ZR 223/06 határozata révén). 

Módosítás 168
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
101 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett farmakovigilanciai rendszer 
segítségével minden információt 
tudományosan kiértékelnek, megvizsgálják 
a kockázat minimalizálására és 
megelőzésére rendelkezésre álló 
lehetőségeket, és szükség szerint 
szabályozási lépéseket hoznak.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett farmakovigilanciai rendszer 
segítségével minden információt 
tudományosan kiértékelnek, megvizsgálják 
a kockázat minimalizálására és 
megelőzésére rendelkezésre álló 
lehetőségeket, és szükség szerint 
szabályozási lépéseket hoznak. Ezen 
túlmenően e cél érdekében beszerzik a 
gyógyszerek használatára vonatkozó 
leglényegesebb információkat a kockázat 
közegészségre gyakorolt hatásának 
értékelése céljából. 

Rendszeresen ellenőrzik 
farmakovigilanciai rendszerüket, és 
legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett, a jogrendszerbe való átültetés 
dátumát két évvel követő konkrét dátumot 
kell beilleszteni]-án/-én, majd azt követően 
kétévente beszámolnak az eredményekről a 
Bizottságnak.

Rendszeresen ellenőrzik 
farmakovigilanciai rendszerüket, és 
legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett, a jogrendszerbe való átültetés 
dátumát két évvel követő konkrét dátumot 
kell beilleszteni]-án/-én, majd azt követően 
kétévente beszámolnak az eredményekről a 
Bizottságnak.

Or. es

Indokolás

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacovigilance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the 
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies, was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
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data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Módosítás 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
101 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Minden tagállam illetékes hatóságot 
jelöl ki a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtására.

3. Minden tagállam egy vagy több illetékes 
hatóságot jelöl ki a farmakovigilanciai 
feladatok végrehajtására.

Or. en

Indokolás

A tagállamoktól kellene függővé tenni, hogy egy vagy több hatóságot jelölnek–e ki a 
famakovigilanciai feladatok végrehajtására. A tagállamok különböző illetékes hatóságokkal 
rendelkezhetnek a különböző gyógyszerészeti termékek esetében.

Módosítás 170
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék a betegeket, az orvosokat, a 
kórházakat, gyógyszerészeket és más 
egészségügyi szakembereket, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságoknak jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;



AM\808932HU.doc 111/189 PE438.412v02-00

HU

Or. fr

Indokolás

A nemzeti hatóságok feladata a vonatkozó adatok minőségének és kritikus vizsgálatának 
biztosítása.

Módosítás 171
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait; 

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék a betegeket, orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jelentsék a gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásait. Az 
intézkedéseknek tartalmazniuk kell az 
egészségügyi szakembereknek és 
betegeknek szóló képzést és a betegeknek 
szóló információs kampányt. A 
betegképviseleti szervezeteket be kell 
vonni a betegek tájékoztatásába és 
képzésébe, valamint az információs 
kampányok szabályozó szervekkel együtt 
történő kidolgozásába. 

Or. en

Módosítás 172
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, továbbá a betegeket, hogy 
az illetékes nemzeti hatóságoknak vagy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
jelentsék a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásait;

Or. fr

Indokolás

A farmakovigilancia-rendszernek átláthatóbbnak kellene lennie és nagymértékben be kellene 
vonnia a betegeket.

Módosítás 173
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak és a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

Or. fr

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságokat amint lehet, feltétlenül értesíteni kell a mellékhatásokról.
Nem szabad, hogy ez csak egy lehetőség legyen.
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Módosítás 174
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;
ezen intézkedések kiterjednek az 
egészségügyi szakemberek képzésére és a 
betegek tájékoztatását szolgáló nyilvános 
kampányra;

Or. ro

Módosítás 175
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék a betegeket, orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jelentsék a gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásait. Az 
intézkedéseknek tartalmazniuk kell az 
egészségügyi szakembereknek és 
betegeknek szóló képzést és a betegeknek 
szóló információs kampányt. A 
betegképviseleti szervezeteket be kell 
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vonni a betegek tájékoztatásába és 
képzésébe, valamint az információs 
kampányok szabályozó szervekkel együtt 
történő kidolgozásába. 

Or. en

Módosítás 176
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék a betegeket, orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jelentsék a gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásait; ezen 
intézkedések kiterjednek az egészségügyi 
szakemberek képzésére és a betegek 
tájékoztatását szolgáló nyilvános 
kampányra;

Or. it

Indokolás

A hatékonyság érdekében a betegek által tett közvetlen bejelentéseknek alaposnak és a 
tárgyhoz kapcsolódónak kell lenniük. Ezért a betegek számára e tekintetben az egészségügyi 
ágazat szakembereinek kell iránymutatással szolgálniuk.

Módosítás 177
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak és a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb a betegeket és egészségügyi szakembereket arra ösztönözni, hogy bejelentésüket 
a gyógyszergyártók helyett az illetékes hatóságokhoz küldjék meg. A bejelentések közvetlenül 
a gyógyszergyártók részére történő megküldése aggályokat vet fel mind a használók 
magánszférájával, mind az orvosi visszajelzéssel kapcsolatban. A gyógyszergyártók továbbá 
helyzetüknél fogva eldönthetnék, hogy a bejelentés egy „mellékhatás”, gyógyszerelési hiba, 
vagy valami más. A betegek általi bejelentést a bejelentés fontosságáról szóló információs 
kampányoknak kell kiegészíteniük.

Módosítás 178
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jelentsék a gyógyszerek 
feltételezett mellékhatásait;

Or. en
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Indokolás

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Módosítás 179
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a mellékhatások bejelentésének 
fontosságáról tájékoztató kampányokat 
folytatnak;

Or. en

Módosítás 180
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) elősegítik a betegek általi közvetlen 
bejelentések megtételét internet alapú 
formák melletti alternatív bejelentési 
formák nyújtásával (e-mail, telefon, fax és 
levél);

Or. ro
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Módosítás 181
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy a 
betegek által tett közvetlen bejelentések a 
tárgyhoz kapcsolódóak és egészségügyi 
ágazat szakemberei által hatékonyan 
irányíthatóak legyenek;

Or. it

Indokolás

A hatékonyság érdekében a betegek által tett közvetlen bejelentéseknek alaposnak és a 
tárgyhoz kapcsolódónak kell lenniük. Ezért a betegek számára e tekintetben az egészségügyi 
ágazat szakembereinek kell iránymutatással szolgálniuk.

Módosítás 182
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) elősegítik a betegek általi közvetlen 
bejelentések megtételét internet alapú 
formák melletti alternatív bejelentési 
formák nyújtásával (e-mail, telefon, fax és 
levél);

Or. en

Indokolás

Lásd a 102. cikk 1. pontjához fűzött indokolást
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Módosítás 183
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerelési hibából eredő 
feltételezett mellékhatások bejelentését 
névtelenül, az orvosi titoktartás 
tiszteletben tartásával kell megtenni.

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi szakembereket nem szabad elriasztani attól, hogy a gyógyszerelési hibából 
eredő mellékhatásokat – jogi szankcióktól tartva – bejelentsék.

Módosítás 184
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a mellékhatások bejelentésének 
fontosságáról tájékoztató kampány 
folytatnak;

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb a betegeket és egészségügyi szakembereket arra ösztönözni, hogy bejelentésüket 
a gyógyszergyártók helyett az illetékes hatóságokhoz küldjék meg. A bejelentések közvetlenül 
a gyógyszergyártók részére történő megküldése aggályokat vet fel mind a használók 
magánszférájával, mind az orvosi visszajelzéssel kapcsolatban. A gyógyszergyártók továbbá 
helyzetüknél fogva eldönthetnék, hogy a bejelentés egy „mellékhatás”, gyógyszerelési hiba, 
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vagy valami más. A betegek általi bejelentést a bejelentés fontosságáról szóló információs 
kampányoknak kell kiegészíteniük.

Módosítás 185
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a mellékhatások bejelentésének 
fontosságáról tájékoztató kampány 
folytatnak;

Or. en

Indokolás

Lásd a 102. cikk 1. pontjához fűzött indokolást

Módosítás 186
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések a lehető legjobb minőségű 
adatokat tartalmazzák;

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések és adatbázisok a lehető 
legjobb minőségű adatokat tartalmazzák;

Or. en
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Módosítás 187
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések a lehető legjobb minőségű 
adatokat tartalmazzák;

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések és adatbázisok a lehető 
legjobb minőségű adatokat tartalmazzák;

Or. en

Indokolás

Lásd a 102. cikk 1. pontjához fűzött indokolást

Módosítás 188
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 bekezdés
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések a lehető legjobb minőségű 
adatokat tartalmazzák;

(2) biztosítják, hogy a mellékhatásokról 
szóló jelentések és adatbázisok a lehető 
legjobb minőségű adatokat tartalmazzák;

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb a betegeket és egészségügyi szakembereket arra ösztönözni, hogy bejelentésüket 
a gyógyszergyártók helyett az illetékes hatóságokhoz küldjék meg. A bejelentések közvetlenül 
a gyógyszergyártók részére történő megküldése aggályokat vet fel mind a használók 
magánszférájával, mind az orvosi visszajelzéssel kapcsolatban. A gyógyszergyártók továbbá 
helyzetüknél fogva eldönthetnék, hogy a bejelentés egy „mellékhatás”, gyógyszerelési hiba, 
vagy valami más. A betegek általi bejelentést a bejelentés fontosságáról szóló információs 
kampányoknak kell kiegészíteniük.
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Módosítás 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) adatgyűjtési módszerekkel és adott 
esetben a mellékhatásokról szóló 
jelentések kivizsgálásával biztosítják, hogy 
a területükön felírt, kiadott vagy 
értékesített, mellékhatásokról szóló 
jelentésekben szereplő valamennyi 
biológiai gyógyszer azonosítható legyen;

(3) biztosítják, hogy a területükön felírt, 
kiadott vagy értékesített, feltételezett
mellékhatásokról szóló jelentésekben 
szereplő valamennyi biológiai gyógyszer 
azonosítható legyen – amennyire 
lehetséges – a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának neve, az INN, a 
gyógyszerkészítmény neve és tétel száma 
alapján, a 726/2004/EK rendelet 25. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően kidolgozott 
nyomtatványminták és eljárások 
segítségével és figyelemmel az 
EudraVigilance rendszer fejlődésére.

Az első bekezdés (1) pontjának 
alkalmazásában a tagállamok a feltételezett 
súlyos vagy nem várt mellékhatások 
jelentésével kapcsolatban meghatározott 
követelményeket írhatnak elő az 
orvosoknak, gyógyszerészeknek és más 
egészségügyi szakembereknek.

Az első bekezdés (1) és (3) pontjának 
alkalmazásában a tagállamok 
meghatározott követelményeket írhatnak 
elő az orvosoknak, gyógyszerészeknek és 
más egészségügyi szakembereknek.

Or. en

Indokolás

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
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products.

Módosítás 190
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) adatgyűjtési módszerekkel és adott 
esetben a mellékhatásokról szóló jelentések 
kivizsgálásával biztosítják, hogy a 
területükön felírt, kiadott vagy értékesített, 
mellékhatásokról szóló jelentésekben 
szereplő valamennyi biológiai gyógyszer 
azonosítható legyen;

(3) adatgyűjtési módszerekkel és adott 
esetben a mellékhatásokról szóló jelentések 
kivizsgálásával biztosítják, hogy a 
területükön felírt, kiadott vagy értékesített, 
mellékhatásokról szóló jelentésekben 
szereplő valamennyi biológiai gyógyszer 
azonosítható legyen a 726/2004/EK 
rendelet 25. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kidolgozott tartalmi forma és 
eljárás használatával, valamint 
végrehajtják a szükséges intézkedéseket a 
betegek számára kiadott biológiai 
gyógyszerek nyomonkövethetőségének 
biztosítása érdekében;

Or. en

Indokolás

A cikk (3) bekezdésének javasolt kiegészítése – a 726/2004/EK rendelet járulékos 
módosításával – az Európai Gyógyszerügynökségre ruházza a biológiai gyógyszerek 
mellékhatásainak bejelentésére szolgáló tartalom, forma és szükséges eljárások 
kidolgozásának feladatát a farmakovigilancia hatékonyságának uniós szintű növelése 
érdekében.

Módosítás 191
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 bekezdés
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. biztosítják, hogy az egyes gyógyszerek 
használatával kapcsolatos 
farmakovigilanciai aggodalmakkal 
összefüggő fontos információk megfelelő 
időben eljutnak a nyilvánossághoz, 
továbbá, hogy az adatok a nyilvánosság 
számára folyamatosan elérhetőek 
maradnak;

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb a betegeket és egészségügyi szakembereket arra ösztönözni, hogy bejelentésüket 
a gyógyszergyártók helyett az illetékes hatóságokhoz küldjék meg. A bejelentések közvetlenül 
a gyógyszergyártók részére történő megküldése aggályokat vet fel mind a használók 
magánszférájával, mind az orvosi visszajelzéssel kapcsolatban. A gyógyszergyártók továbbá 
helyzetüknél fogva eldönthetnék, hogy a bejelentés egy „mellékhatás”, gyógyszerelési hiba, 
vagy valami más. A betegek általi bejelentést a bejelentés fontosságáról szóló információs 
kampányoknak kell kiegészíteniük.

Módosítás 192
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. biztosítják, hogy az egyes gyógyszerek 
használatával kapcsolatos 
farmakovigilanciai aggodalmakkal 
összefüggő fontos információk megfelelő 
időben eljutnak a nyilvánossághoz, 
továbbá, hogy az adatok a nyilvánosság 
számára folyamatosan elérhetőek 
maradnak;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 102. cikk 1. pontjához fűzött indokolást

Módosítás 193
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. biztosítják, hogy az egyes gyógyszerek 
használatával kapcsolatos 
farmakovigilanciai aggodalmakkal 
összefüggő fontos információk megfelelő 
időben eljutnak a nyilvánossághoz, 
továbbá, hogy az adatok a nyilvánosság 
számára folyamatosan elérhetőek 
maradnak;

Or. en

Módosítás 194
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célszerű, hogy a gyógyszerelési hibákból 
eredő feltételezett mellékhatások 
bejelentésével vagy annak következtében 
ne indulhasson jogi eljárás a bejelentő 
személye ellen.

Or. it
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Indokolás

A gyógyszerelési hibából eredő feltételezett mellékhatások bejelentése nem történhet 
névtelenül a feljelentési kockázat elkerülése érdekében. Másrészt viszont biztosítani kell azt is, 
hogy aki a bejelentést jóhiszeműen tenné meg, ne tartózkodjon attól az annak következtében 
ellene irányuló jogi eljárástól való félelmében.

Módosítás 195
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ezen cím értelmében 
rájuk rótt feladatok bármelyikét 
átruházhatják egy másik tagállamra, 
amennyiben ez utóbbi írásban 
beleegyezik.

törölve

A feladatot átruházó tagállam írásban 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget 
és a többi tagállamot az átruházásról. A 
feladatot átruházó tagállam és az 
Ügynökség nyilvánosságra hozza az 
információt.

Or. en

Indokolás

Minden tagállam tejes mértékben felelős a saját területén forgalomba hozott gyógyszereknek 
tulajdonítható nemkívánatos esemény felderítéséért és annak nyomon követéséért.

Módosítás 196
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
103 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ezen cím értelmében 
rájuk rótt feladatok bármelyikét 
átruházhatják egy másik tagállamra, 
amennyiben ez utóbbi írásban 
beleegyezik.

törölve

A feladatot átruházó tagállam írásban 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget 
és a többi tagállamot az átruházásról. A 
feladatot átruházó tagállam és az 
Ügynökség nyilvánosságra hozza az 
információt.

Or. en

Indokolás

Minden tagállam tejes mértékben felelős a saját területén forgalomba hozott gyógyszereknek 
tulajdonítható nemkívánatos esemény felderítéséért és annak nyomon követéséért.

Módosítás 197
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles rendszeresen ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét. Megjegyzést 
fűz a farmakovigilanciai rendszer 
törzsdokumentációjához az ellenőrzés fő 
megállapításait illetően, és az ellenőrzés 
megállapításai alapján gondoskodik arról, 
hogy sor kerüljön a megfelelő helyesbítő 
cselekvési terv kidolgozására és 
végrehajtására.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles rendszeresen ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét.
Gondoskodik arról, hogy sor kerüljön a 
megfelelő helyesbítő cselekvési terv 
kidolgozására és végrehajtására.

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrzések a cég belső rendszerei fejlesztésének az eszközei. A megállapítások kötelező 
felfedése a vizsgálat megállapításainak megmásításához vezethet.

Módosítás 198
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles rendszeresen ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét. Megjegyzést 
fűz a farmakovigilanciai rendszer 
törzsdokumentációjához az ellenőrzés fő 
megállapításait illetően, és az ellenőrzés 
megállapításai alapján gondoskodik arról, 
hogy sor kerüljön a megfelelő helyesbítő 
cselekvési terv kidolgozására és 
végrehajtására.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles rendszeresen ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét.
Megjegyzésként a farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjához fűzi a 
megfelelő helyesbítő cselekvési terv
alapján végzett vizsgálatot követően 
végrehajtott módosításokat.

Or. fr

Indokolás

A tényleges cselekvési terv alapján végzett belső ellenőrzés eredményeihez kapcsolódó 
módosításokat – amennyiben az ellenőrzés következtetései ezt írják elő – a 
törzsdokumentációhoz kell csatolni

Módosítás 199
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedély jogosultja A forgalombahozatali engedély jogosultja 
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köteles rendszeresen ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét.
Megjegyzést fűz a farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjához az 
ellenőrzés fő megállapításait illetően, és az 
ellenőrzés megállapításai alapján
gondoskodik arról, hogy sor kerüljön a 
megfelelő helyesbítő cselekvési terv 
kidolgozására és végrehajtására.

köteles évente ellenőrizni 
farmakovigilanciai rendszerét.
Megjegyzést fűz a farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjához az 
ellenőrzés fő megállapításait illetően, és
minden évben december 31-e előtt közli az
eredményeket az illetékes nemzeti 
hatósággal. Az ellenőrzés megállapításai 
alapján a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai gondoskodnak arról, hogy sor 
kerüljön a megfelelő helyesbítő cselekvési 
terv kidolgozására és végrehajtására.

Or. fr

Indokolás

A „rendszeres” vizsgálat végzésének kötelezettsége nem kellően pontos. A forgalombahozatali 
engedély jogosultjaitól a vizsgálat évenként történő elvégzését kell kérni.

Módosítás 200
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) benyújtja az illetékes nemzeti 
hatóságnak az általuk bevezetni tervezett 
kockázatkezelési rendszer részletes 
leírását;

Or. fr

Indokolás

A „kockázatkezelési terveket” az egészségügyi hatóságok (különösen a nemzeti és regionális 
farmakovigilanciai rendszerek) szigorú ellenőrzése mellett kell létrehozni és működtetni.
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Módosítás 201
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) beépíti az illetékes nemzeti hatóság 
által az értékelést követően előírt 
követelményeket;

Or. fr

Indokolás

A „kockázatkezelési terveket” az egészségügyi hatóságok (különösen a nemzeti és regionális 
farmakovigilanciai rendszerek) szigorú ellenőrzése mellett kell létrehozni és működtetni.

Módosítás 202
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással kell megtenni, 
megadva a kockázatkezelési rendszer 
részletes leírásának benyújtására kijelölt 
határidőt.

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással kell megtenni, 
megadva a kockázatkezelési rendszer 
részletes leírásának benyújtására kijelölt 
határidőt. A felszólítást késedelem nélkül 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. fr
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Módosítás 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
104a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással kell megtenni, 
megadva a kockázatkezelési rendszer 
részletes leírásának benyújtására kijelölt 
határidőt.

Az erre vonatkozó felszólítást írásban, 
részletes indoklással és tudományos érvek 
alapján kell megtenni, megadva a 
kockázatkezelési rendszer részletes 
leírásának benyújtására kijelölt határidőt.

Or. fr

Indokolás

Engedélyezés utáni kiegészítő gyógyszerbiztonsági vizsgálat iránti kérelem esetében a 
kérelmet tudományos érvekre kell alapozni. A Bizottság javaslata nem volt elég pontos e 
tekintetben.

Módosítás 204
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciával kapcsolatos 
tevékenységekre szánt pénzeszközök 
kezelése, a kommunikációs hálózatok 
működése és a piacfelügyelet –
függetlenségük garantálása érdekében – az 
illetékes nemzeti hatóságok folyamatos 
ellenőrzése alatt áll.

A farmakovigilanciával kapcsolatos 
tevékenységek, a kommunikációs 
hálózatok működése és a piacfelügyelet a 
rájuk bízott feladatok ellátásához 
szükséges mértékben állami 
finanszírozásban részesülnek. Az e 
tevékenységek finanszírozására szánt
alapok – függetlenségük garantálása 
érdekében – az illetékes nemzeti hatóságok 
folyamatos ellenőrzése alatt állnak.

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a nemzeti hatóságok
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engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekért.

által elvégzett tevékenységekért közvetve 
kiegészítő díjakat kelljen fizetniük feltéve, 
hogy ezek függetlensége feltétlenül 
biztosított.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a farmakovigilanciai tevékenységek szigorú pénzügyi függetlenségét. Ennek 
érdekében el kell kerülni a közvetlen díjfizetést, mivel az „fizetés szolgáltatásnyújtás 
ellenében” jellegű kapcsolatot alapozhat meg.

Módosítás 205
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciával kapcsolatos 
tevékenységekre szánt pénzeszközök 
kezelése, a kommunikációs hálózatok 
működése és a piacfelügyelet –
függetlenségük garantálása érdekében – az 
illetékes nemzeti hatóságok folyamatos 
ellenőrzése alatt áll.

A farmakovigilanciához kapcsolódó 
tevékenységeket, a kommunikációs 
hálózatok működtetését és a 
piacfelügyeletet nagyrészt nemzeti vagy 
uniós forrásból származó állami 
finanszírozással kellene megoldani. A 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
tevékenységekre szánt pénzeszközök 
kezelése, a kommunikációs hálózatok 
működése és a piacfelügyelet –
függetlenségük garantálása érdekében – az 
illetékes nemzeti hatóságok folyamatos 
ellenőrzése alatt áll.

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekért.

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak e tevékenységek 
megvalósításáért az Ügynökség által 
kivetett kiegészítő díjat kelljen fizetniük az 
illetékes nemzeti hatóság által elvégzett 
tevékenységekért, amennyiben annak 
függetlensége szigorúan biztosított.

Or. fr



PE438.412v02-00 132/189 AM\808932HU.doc

HU

Indokolás

Az farmakovigilancia finanszírozása az állami hatóságok feladata, mivel biztosítaniuk kell a 
közegészségügy védelmét, és övék az engedélyek megadásának a feladata. El kell kerülni 
minden lehetséges összeférhetetlenséget

Módosítás 206
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekért.

törölve

Or. en

Indokolás

Farmakovigilanciai tevékenységeket államilag kell finanszírozni nemcsak függetlenségük 
biztosítása érdekében, hanem azért, mert a tagállamoknak kell teljes mértékben felelősnek 
lenniük a farmakovigilanciáért (a finanszírozás tekintetében is), mivel a tagállamok viselik a 
mellékhatásokkal kapcsolatos költségeket, mind a morbiditást, mind pedig a mortalitást 
illetően. . Az Európai Bizottság állításának megfelelően a „becslések szerint a kórházi 
betegfelvételek 5 %-ára gyógyszermellékhatás miatt kerül sor, a kórházi betegek 5 %-a nem 
gyógyszermellékhatásban szenved, és a kórházi elhalálozások ötödik leggyakoribb oka 
gyógyszermellékhatás.

Módosítás 207
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article – point 21
2001/83/EK irányelv
105 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekért.

törölve

Or. en

Módosítás 208
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállamnak 
gyógyszerbiztonsági internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon a tagállamok legalább az 
alábbiakat teszik közzé:

Minden egyes tagállamnak egy
gyógyszerbiztonsági célra létrehozott 
honlapot is tartalmazó, gyógyszerekkel 
összefüggő internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerekkel összefüggő
internetes portálon a tagállamok legalább 
az alábbiakat teszik közzé:

Or. en

Indokolás

Minden tagállamnak rendelkeznie kell egy nemzeti gyógyszerügynökségi internetes portállal, 
amely a gyógyszerekről a nagyközönség számára jó minőségű adatokkal szolgál. A legtöbb 
ország már rendelkezik a gyógyszerekkel kapcsolatos igazolt és megbízható információt 
biztosító ilyen portállal, e módosítás célja pedig – az Európai Bizottság gyógyszerekkel 
kapcsolatos betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról szóló jelentésére adott válaszul – az 
ilyen portálok jogalapjának megteremtése. Az internetes portálnak tartalmaznia kell egy 
minden információt tartalmazó, kifejezetten gyógyszerbiztonsági kérdésekkel és 
farmakovigilanciával összefüggő felületet.
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Módosítás 209
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállamnak 
gyógyszerbiztonsági internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon a tagállamok legalább az 
alábbiakat teszik közzé:

Minden egyes tagállamnak egy
gyógyszerbiztonsági célra létrehozott 
honlapot is tartalmazó, gyógyszerekkel 
összefüggő internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerekkel összefüggő
internetes portálon a tagállamok legalább 
az alábbiakat teszik közzé:

(1) a nemzeti piacon az ország nyelvén 
rendelkezésre álló gyógyszerek 
betegtájékoztatója (és ahol ez 
alkalmazható, az EMEA EudraPharm 
adatbázisára mutató link),
(2) valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszerre vonatkozó alkalmazási 
előírást és a 21a., 22. és 22a. cikkeknek 
megfelelően meghatározott minden 
feltételt, illetve a feltételek teljesítésére 
vonatkozó határidőket, és
(3) az értékelő jelentés.
A nemzeti, gyógyszerekkel összefüggő 
internetes portálon a tagállamok legalább 
az alábbiakat teszik közzé:

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

(2) az intenzív megfigyelés alatt álló 
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke;

(2) az intenzív megfigyelés alatt álló 
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke;

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által történő 

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által történő 
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bejelentésére szolgáló, a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett 
formanyomtatványokon alapuló webalapú 
formanyomtatványok.

bejelentésére szolgáló, a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett 
formanyomtatványokon alapuló webalapú 
formanyomtatványok;
(4) a farmakovigilanciáért felelős 
bizottság üléseinek napirendjét, az ülések 
jegyzőkönyvét, kiegészítve az elfogadott 
határozatokkal, a szavazások részleteivel 
és azok indokolásaival, ideértve a 
kisebbségi véleményeket is.

Or. en

Indokolás

Each Member State should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Módosítás 210
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – -1 pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) a nemzeti piacon az ország nyelvén 
rendelkezésre álló gyógyszerek 
betegtájékoztatója (és ahol ez 
alkalmazható, az EMEA EudraPharm 
adatbázisára mutató link);

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 211
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszerre vonatkozó alkalmazási 
előírást és a 21a., 22. és 22a. cikkeknek 
megfelelően meghatározott minden 
feltételt, illetve a feltételek teljesítésére 
vonatkozó határidőket;

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 212
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – -1 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) az értékelő jelentéseket, valamint a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
által az egészségügyi hatóságokhoz 
benyújtott időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket;

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 213
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek összegző 
felsorolása;

Or. fr

Indokolás

Az említett internetes portálon közzétételre szánt információknak teljesnek kell lenniük, de 
nem lehetnek bonyolultak.

Módosítás 214
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – -1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott
kockázatkezelési rendszerek;

(1) kockázatkezelési rendszerek részletes 
leírása, valamint az ezen irányelv szerint 
engedélyezett gyógyszerek tekintetében 
létrehozott, az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokhoz 
alkalmazott részletes vizsgálati tervek;

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 215
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek összegző 
felsorolása;

(2) az intenzív megfigyelés alatt álló
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke;

(2) azon – intenzív megfigyelés alatt álló –
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke, amelyek 
engedélyezése egyes feltételek vagy 
rendelkezések alá esik;

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által történő 
bejelentésére szolgáló, a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett 
formanyomtatványokon alapuló webalapú 
formanyomtatványok.

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által történő 
bejelentésére szolgáló, a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett 
formanyomtatványokon alapuló webalapú 
formanyomtatványok;

(4) minden létező és új gyógyszer 
betegtájékoztatójának és alkalmazási 
előírásának legfrissebb elektronikus 
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változata; 

(5) a termékismertető szövegében 
eszközölt változtatások rövid 
összefoglalója.
A gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon található valamennyi – többek 
között a fent meghatározott összes –
információt a nyilvánosság számára 
érthető módon kell feltüntetni. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálon található információkat egyszerű és 
érthető módon kell feltüntetni. Bár a jogszabály a nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon igen részletes információk nyilvánosságra hozatalát írja elő, nem tartalmaz 
hivatkozást a gyógyszerek biztonságos használatát biztosító legfontosabb információkra: ezért 
van szükség a betegtájékoztató nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére.

Módosítás 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által történő 
bejelentésére szolgáló, a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett 
formanyomtatványokon alapuló webalapú 
formanyomtatványok.

(3) a gyógyszerek feltételezett 
mellékhatásainak adott esetben az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által történő bejelentésére szolgáló, a 
726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett formanyomtatványokon alapuló 
webalapú formanyomtatványok.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a „környezetre nézve meglévő kockázat” beépítése az előny–kockázat 
viszony értékelésébe. Ennek beépítése már szerepel az állatoknak szánt gyógyszerekről szóló 
jogszabályban, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 1/2010. sz. technikai jelentésében 
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pedig az emberi felhasználású gyógyszerekről szóló jogszabályba is javasolja annak 
felvételét. Az elsődleges cél a közegészség védelme, anélkül, hogy veszélybe kerülne a betegek 
létfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférése.

Módosítás 217
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. a farmakovigilanciai bizottság és a 
koordinációs csoport üléseinek napirendje 
és az ülések jegyzőkönyve, melyekhez 
csatolják az ott meghozott határozatokat 
és azok részleteit, valamint a szavazáshoz 
tartozó magyarázatot, ideértve a 
kisebbségi véleményeket is;

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 218
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) kéri, hogy az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától kockázatkezelési rendszer 
működtetését vagy engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot követeljen 
meg – szükség esetén a 
forgalombahozatali engedély 
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jogosultjának az illetékes nemzeti hatóság 
számára benyújtott álláspontjával–, 
valamint az illetékes hatóság végleges 
határozatával együtt,

Or. en

Indokolás

Lásd a 106. cikk bevezetéséhez fűzött indokolást

Módosítás 219
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, –
pontosan meghatározva, hogy azok az 
emberen történő alkalmazáskor a 
megelőzéshez, a felismeréshez vagy a 
betegségek kezeléséhez, illetve az élettani 
funkciók helyreállítása, javítása vagy 
módosítása érdekében történő 
felhasználás során gyógyszerelési hibák, 
valamint az alkalmazási előírásban nem 
szereplő alkalmazás következtében léptek 
fel – amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

Or. fr

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezésnek a gyógyszerelési hibából vagy az alkalmazási előírás be nem 
tartásából (beleértve a helytelen alkalmazást és a visszaélést is) eredő mellékhatásokra 
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történő kiterjesztése lehetővé teszi a betegekre káros mellékhatások átfogóbb felfogását.
Mindamellett fontos világosan megkülönböztetni a rendes, illetve a nem rendes használatból 
eredő mellékhatásokat. Ennek a különbségtételnek tükröződnie kell a bejelentési eljárásban.

Módosítás 220
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket egészségügyi szakemberek 
jelentettek be spontán módon, vagy 
amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai biztosítják, hogy az említett 
összes bejelentés egy helyen elérhető 
legyen a Közösségen belül.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai biztosítják, hogy az említett 
összes bejelentés egy helyen elérhető 
legyen a Közösségen belül.

Az első albekezdéstől eltérve a klinikai 
vizsgálatok keretében bekövetkező 
feltételezett mellékhatásokat a 2001/20/EK 
irányelv szerint kell nyilvántartani és 
bejelenteni.

Az első albekezdéstől eltérve a klinikai 
vizsgálatok keretében bekövetkező 
feltételezett mellékhatásokat a 2001/20/EK 
irányelv szerint kell nyilvántartani és 
bejelenteni.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől 
és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan 
elektronikus úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el az
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton kapott bejelentéseket.

Or. de

Indokolás

Nem célszerű, ha a nemkívánatos gyógyszerhatásokat a betegek közvetlenül jelentik a 
gyártónak. Ebben a tekintetben a betegeknek elsődlegesen orvosukkal vagy gyógyszerészükkel 
kell kapcsolatot tartaniuk. Ezen kívül a nemzeti internetes portálokon keresztül is lehet 
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bejelentést tenni. Nem szükséges, hogy a gyártó egészen a betegig visszakövethesse a 
bejelentéseket, és ezt adatvédelmi okokból el is kell kerülni.

Módosítás 221
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
bekövetkező valamennyi feltételezett 
mellékhatást, amelyeket betegek vagy 
egészségügyi szakemberek jelentettek be 
spontán módon, vagy amelyek egy klinikai 
vizsgálat vagy engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai biztosítják, hogy az említett 
összes bejelentés egy helyen elérhető 
legyen a Közösségen belül.
Az első albekezdéstől eltérve a klinikai 
vizsgálatok keretében bekövetkező 
feltételezett mellékhatásokat a 2001/20/EK 
irányelv szerint kell nyilvántartani és 
bejelenteni.

A klinikai vizsgálatok keretében 
bekövetkező feltételezett mellékhatásokat
is a 2001/20/EK irányelv szerint kell 
nyilvántartani és bejelenteni.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől 
és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan
elektronikus úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja az illetékes nemzeti hatóságnak 
továbbítja a betegektől és egészségügyi 
szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan kapott
bármilyen bejelentést, annak 
kézhezvételétől számított 45 napon belül.
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket tájékoztatni arról, hogy 
bejelentésüket továbbította a bejelentés 
kivizsgálását végző illetékes 
hatóságoknak.
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Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
utasíthatják el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozó postai úton, 
telefonon, telefaxon vagy elektronikus 
formátumban kapott bejelentéseket.

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni az illetékes 
nemzeti hatóságoknak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 
hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a működési piacaikon
bekövetkező valamennyi nem súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 45 napon belül 
elektronikus úton adatokat kötelesek 
szolgáltatni az illetékes nemzeti 
hatóságoknak.

A 726/2004/EK rendelet 27. cikke
értelmében az Ügynökség által 
figyelemmel kísért kiadványok listáján 
említett hatóanyagokat tartalmazó 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai nem kötelesek 
rögzíteni az EudraVigilance adatbázisban
a felsorolt orvosi szakirodalomban 
feljegyzett feltételezett mellékhatásokat, de 
minden más orvosi szakirodalmat 
figyelemmel kell kísérniük, és bármilyen 
feltételezett mellékhatást jelenteniük kell.

A 726/2004/EK rendelet 27. cikke
értelmében az Ügynökség által 
figyelemmel kísért kiadványok listáján 
említett hatóanyagokat tartalmazó 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai nem kötelesek 
rögzíteni a felsorolt orvosi 
szakirodalomban feljegyzett feltételezett 
mellékhatásokat, de minden más orvosi 
szakirodalmat figyelemmel kell kísérniük, 
és bármilyen feltételezett mellékhatást 
jelenteniük kell.

4. A tagállamok az EudraVigilance 
adatbázison keresztül férnek hozzá a 
mellékhatásokra vonatkozó jelentésekhez, 
és értékelik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól kapott adatok 

4. A tagállamok értékelik a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól kapott adatok minőségét. A 
tagállamok szükség szerint bevonják a 
betegeket és az egészségügyi 



AM\808932HU.doc 145/189 PE438.412v02-00

HU

minőségét. A tagállamok szükség szerint 
bevonják a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jelentések kivizsgálásába, 
és felkérik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjait a jelentések 
kivizsgálására. A forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak a kivizsgálás 
során szerzett valamennyi információt 
továbbítaniuk kell az EudraVigilance 
adatbázisnak.

szakembereket a jelentések kivizsgálásába.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a tagállamok illetékes hatóságai világos rálátással rendelkezzenek az 
országukban bekövetkező mellékhatásokra. A bejelentések mellékhatás bekövetkezése helye 
szerinti tagállami farmakovigilanciai rendszerén keresztül történő benyújtásának előírásával 
biztosítható az EudraVigilance adatbázis tartalmának minősége.

Ezenfelül a bejelentések európai szintű központosítása regionális vagy nemzeti elemzés nélkül 
gyengíteni vagy módosítani fogja az adatok, meggátolva a részletes elemzések készítését és 
értelmezését, végül pedig használhatatlanná teszi az EudraVigilance adatbázist.

Módosítás 222
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok kizárólag 
farmakovigilanciával összefüggő 
alapokon történő indokolt esetben 
írhatnak elő további bejelentési 
követelményeket a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai számára.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának egyik célkitűzése – az 5. preambulumbekezdésben kifejtettek szerint 
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–, hogy ne származzanak további nemzeti követelmények annak végrehajtásából. A további 
nemzeti követelmények sok erőforrást és időt igényelnek mind a hatóságok, mind a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai részéről és akár meg is gátolhatja a harmonizált 
jel érzékelést.

Módosítás 223
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket egészségügyi szakemberek 
jelentettek be spontán módon, vagy 
amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében 
merültek fel.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai biztosítják, hogy az említett 
összes bejelentés egy helyen elérhető 
legyen a Közösségen belül.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai biztosítják, hogy az említett 
összes bejelentés egy helyen elérhető 
legyen a Közösségen belül.

Az első albekezdéstől eltérve a klinikai 
vizsgálatok keretében bekövetkező 
feltételezett mellékhatásokat a 2001/20/EK 
irányelv szerint kell nyilvántartani és 
bejelenteni.

Az első albekezdéstől eltérve a klinikai 
vizsgálatok keretében bekövetkező 
feltételezett mellékhatásokat a 2001/20/EK 
irányelv szerint kell nyilvántartani és 
bejelenteni.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől 
és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan 
elektronikus úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el az
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton kapott bejelentéseket.

Or. de

Indokolás

Nem célszerű, ha a nemkívánatos gyógyszerhatásokat a betegek közvetlenül jelentik a 
gyártónak. Ebben a tekintetben a betegeknek elsődlegesen orvosukkal vagy gyógyszerészükkel 
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kell kapcsolatot tartaniuk. Ezen kívül a nemzeti internetes portálokon keresztül is lehet 
bejelentést tenni. Nem szükséges, hogy a gyártó egészen a betegig visszakövethesse a 
bejelentéseket, és ezt adatvédelmi okokból el is kell kerülni.

Módosítás 224
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől 
és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan
elektronikus úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja köteles az illetékes nemzeti 
hatóságok részére továbbítani a betegektől 
és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan 
kapott bejelentéseket a bejelentések 
átvételét követő 7 napon belül. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
köteles a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket tájékoztatni arról, hogy 
bejelentésüket továbbította a bejelentés 
kivizsgálását végző illetékes 
hatóságoknak.
A tagállamok szükség szerint bevonják a 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jelentések 
kivizsgálásába.
Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
utasíthatják el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozó postai úton, 
telefonon, telefaxon vagy elektronikus 
formátumban kapott bejelentéseket.

Or. en

Indokolás

A webes formátumok bejelentésre való használata (a rendelet 25. cikke) foglalkozhat a 
teljesség problémájával, az interneten keresztül történő bejelentés ugyanakkor a népesség 
jelentős hányadát – nevezetesen az időseket és a számítógép-használatban nem jártas 
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személyeket – kizárná e lehetőség/jog gyakorlásából. A fogyasztóknak ezért az internet mellett 
több lehetőséget biztosítani kell a bejelentések megtételére (az USA-ban például a Food és 
Drug Administration (FDA) lehetővé teszi a bejelentések on-line, postai úton, faxon és 
telefonon történő megtételt.)

Módosítás 225
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton vagy bármely más megfelelő módon
kapott bejelentéseket.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a mellékhatások bejelentését ne akadályozzák technológiai korlátok. Bizonyos 
emberek nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, vagy annak használata nehézségeket okoz a 
számukra.

Módosítás 226
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 
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hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak. A 10a. cikk alapján 
engedélyezett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyeinek 
jogosultjai valamint a 14–16a. cikkekben 
hivatkozott gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei mentesülnek a fenti 
követelmény alól.

Or. en

Indokolás

A gyógyszergyártók számára előírt és a nem súlyos feltételezett mellékhatások (ideértve az 
orvosilag meg nem erősített fogyasztói bejelentéseket is) bejelentésévere vonatkozó új 
követelmény jelentős hatást gyakorol majd mind az iparág, mind pedig a szabályozó 
hatóságok munkaterhével kapcsolatban, mivel az esetek többségében nem súlyos és meg nem 
erősített fogyasztói bejelentésekről van szó. A farmakovigilanciai erőforrások jelentős 
csökkentése mellett az ilyen adatok gyűjtése közegészségügyi szempontból nem nyújt 
hozzáadott értéket a korábbi gyógyszerek esetében, csökkentheti azonban az új 
gyógyszerbiztonsági jelek érzékelésére irányuló képességet.

Módosítás 227
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 3 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról – pontosan 
meghatározva, hogy azok az emberen 
történő alkalmazáskor a megelőzéshez, a 
felismeréshez vagy a betegségek 
kezeléséhez, illetve az élettani funkciók 
helyreállítása, javítása vagy módosítása 
érdekében történő felhasználás során 
gyógyszerelési hibák, valamint az 
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hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

alkalmazási előírásban nem szereplő 
alkalmazás következtében léptek fel – a
bejelentés kézhezvételétől számított 15 
napon belül – vagy bejelentés hiányában az 
azt követő napon, hogy az érintett jogosult 
tudomást szerzett az eseményről –
elektronikus úton adatokat kötelesek 
szolgáltatni a 726/2004/EK rendelet 24. 
cikkében említett adatbázisnak és 
adatfeldolgozó hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 
hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról – pontosan meghatározva, 
hogy azok az emberen történő 
alkalmazáskor a megelőzéshez, a 
felismeréshez vagy a betegségek 
kezeléséhez, illetve az élettani funkciók 
helyreállítása, javítása vagy módosítása 
érdekében történő felhasználás során 
gyógyszerelési hibák, valamint az 
alkalmazási előírásban nem szereplő 
alkalmazás következtében léptek fel – a
bejelentés kézhezvételétől számított 90 
napon belül – vagy bejelentés hiányában az 
azt követő napon, hogy az érintett jogosult 
tudomást szerzett az eseményről –
elektronikus úton adatokat kötelesek 
szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

Or. fr

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezésnek a gyógyszerelési hibából vagy az alkalmazási előírás be nem 
tartásából (beleértve a helytelen alkalmazást és a visszaélést is) eredő mellékhatásokra 
történő kiterjesztése lehetővé teszi a betegekre káros mellékhatások átfogóbb felfogását.
Mindamellett fontos világosan megkülönböztetni a rendes, illetve a nem rendes használatból 
eredő mellékhatásokat. Ennek a különbségtételnek tükröződnie kell a bejelentési eljárásban.
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Módosítás 228
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 3 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni az illetékes 
nemzeti hatóságoknak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 
hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a működési piacaikon
bekövetkező valamennyi nem súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 45 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni az illetékes 
nemzeti hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 229
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok az EudraVigilance 
adatbázison keresztül férnek hozzá a 
mellékhatásokra vonatkozó jelentésekhez, 
és értékelik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól kapott adatok 
minőségét. A tagállamok szükség szerint 
bevonják a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jelentések kivizsgálásába, 
és felkérik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjait a jelentések 
kivizsgálására. A forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak a kivizsgálás 
során szerzett valamennyi információt 
továbbítaniuk kell az EudraVigilance 
adatbázisnak.

4. A tagállamok értékelik a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól kapott adatok minőségét. A 
tagállamok szükség szerint bevonják a 
betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jelentések kivizsgálásába.

Or. en

Módosítás 230
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az EudraVigilance 
adatbázison keresztül férnek hozzá a 
mellékhatásokra vonatkozó jelentésekhez, 
és értékelik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól kapott adatok 
minőségét. A tagállamok szükség szerint 
bevonják a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket a jelentések 
kivizsgálásába, és felkérik a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjait a jelentések kivizsgálására. A 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak a kivizsgálás során szerzett 
valamennyi információt továbbítaniuk 
kell az EudraVigilance adatbázisnak.

A tagállamok az EudraVigilance 
adatbázison keresztül férnek hozzá a 
mellékhatásokra vonatkozó jelentésekhez, 
és értékelik a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjaitól kapott adatok 
minőségét.
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Or. en

Módosítás 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek által a 
tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást. A betegek által bejelentett 
feltételezett mellékhatásokkal 
kapcsolatban a tagállamok dönthetnek 
arról, hogy azokat közvetlenül vagy 
egészségügyi szakember útján jelentik.

Or. en

Indokolás

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
“noise” of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Módosítás 232
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást, pontosan meghatározva, 
hogy azok az emberen történő 
alkalmazáskor a megelőzéshez, a 
felismeréshez vagy a betegségek 
kezeléséhez, illetve az élettani funkciók 
helyreállítása, javítása vagy módosítása 
érdekében történő felhasználás során 
gyógyszerelési hibák, valamint az 
alkalmazási előírásban nem szereplő 
alkalmazás következtében léptek fel.

Or. fr

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezésnek a gyógyszerelési hibából vagy az alkalmazási előírás be nem 
tartásából (beleértve a helytelen alkalmazást és a visszaélést is) eredő mellékhatásokra 
történő kiterjesztése lehetővé teszi a betegekre káros mellékhatások átfogóbb felfogását.
Mindamellett fontos világosan megkülönböztetni a rendes, illetve a nem rendes használatból 
eredő mellékhatásokat. Ennek a különbségtételnek tükröződnie kell a bejelentési eljárásban.

Módosítás 233
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon, vagy bármely más, 
megfelelő úton keresztül nyújtsák be.

Or. fr
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Indokolás

Fontos, hogy a mellékhatások bejelentését ne akadályozzák technológiai korlátok. Bizonyos 
emberek nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, vagy annak használata nehézségeket okoz a 
számukra.

Módosítás 234
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül be lehessen 
nyújtani.

Or. de

Indokolás

A gyanús esetek többségét levélben vagy faxon jelentik be. Az elektronikus úton történő 
bejelentés mint egyedüli lehetőség csökkentheti a bejelentésre való hajlandóságot (különösen 
az egészségügyi foglalkozások esetében). Ezért többféle bejelentési módot kell biztosítani.

Módosítás 235
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül be lehessen 
nyújtani.
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Or. de

Indokolás

A tapasztalatok szerint a gyanús esetek többségét levélben vagy faxon jelentik be. Az 
elektronikus úton történő bejelentés mint egyedüli lehetőség csökkentheti a bejelentésre való 
hajlandóságot (különösen az egészségügyi foglalkozások esetében). Ezért többféle bejelentési 
módot kell biztosítani.

Módosítás 236
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról vagy az 
engedélyezett javallattól eltérő 
alkalmazáskor fellépő nemkívánatos 
gyógyszerhatásokról szóló jelentések az 
EudraVigilance adatbázis, valamint az 
adott tagállamban a betegbiztonságért 
felelős valamennyi hatóság rendelkezésére 
álljanak. Gondoskodnak arról is, hogy az 
adott tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. de

Indokolás

A „szokásos adagolás” eddigi kritériumának a „mellékhatás”fogalommeghatározásából való 
törlése miatt (1. cikk, 11. pont) a jövőben a gyógyszerelési hibákat és az engedélyezett 
javallattól eltérő alkalmazást (off label use) is be kell vonni. A nemkívánatos 
gyógyszerhatások bejelentésekor azt is fel kell tüntetni, hogy azok a gyógyszer engedélyezett 
javallatban történő alkalmazásakor léptek-e fel. Az adatbankban kiegészítő megjegyzést kell 
tenni az ilyen „off label use” alkalmazásra, mivel az lényeges az kockázat–haszon-értékelés
szempontjából.
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Módosítás 237
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba, pontosan 
meghatározva, hogy azok az emberen 
történő alkalmazáskor a megelőzéshez, a 
felismeréshez vagy a betegségek 
kezeléséhez, illetve az élettani funkciók 
helyreállítása, javítása vagy módosítása 
érdekében történő felhasználás során 
gyógyszerelési hibák, valamint az 
alkalmazási előírásban nem szereplő 
alkalmazás következtében léptek fel.

Or. fr

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezésnek a gyógyszerelési hibából vagy az alkalmazási előírás be nem 
tartásából (beleértve a helytelen alkalmazást és a visszaélést is) eredő mellékhatásokra 
történő kiterjesztése lehetővé teszi a betegekre káros mellékhatások átfogóbb felfogását.
Mindamellett fontos világosan megkülönböztetni a rendes, illetve a nem rendes használatból 
eredő mellékhatásokat. Ennek a különbségtételnek tükröződnie kell a bejelentési eljárásban.

Módosítás 238
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról vagy az 
engedélyezett javallattól eltérő 
alkalmazáskor fellépő nemkívánatos 
gyógyszerhatásokról szóló jelentések az 
EudraVigilance adatbázis, valamint az 
adott tagállamban a betegbiztonságért 
felelős valamennyi hatóság rendelkezésére 
álljanak. Gondoskodnak arról is, hogy az 
adott tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. de

Indokolás

A „szokásos adagolás” eddigi kritériumának a „mellékhatás” fogalommeghatározásából 
való törlése miatt (1. cikk, 11. pont) a jövőben a gyógyszerelési hibákat és az engedélyezett 
javallattól eltérő alkalmazást (off label use) is be kell vonni. A nemkívánatos 
gyógyszerhatások bejelentésekor azt is fel kell tüntetni, hogy azok a gyógyszer engedélyezett 
javallatban történő alkalmazásakor léptek-e fel. Az adatbankban kiegészítő megjegyzést kell 
tenni az ilyen „off label use” alkalmazásra, mivel az lényeges az kockázat–haszon-értékelés 
szempontjából.

Módosítás 239
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek, a betegek, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
az adatgyűjtéssel és a gyógyszerelési hibák 
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mellékhatást. megelőzésével foglalkozó programok által 
a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket be lehessen nyújtani a nemzeti 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon, 
illetve postai úton, telefonon és telefaxon 
is.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az EudraVigilance adatbázison 
keresztül férhetnek hozzá az említett 
jelentésekhez.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai, az egészségügyi szakemberek 
és a nyilvánosság a haladéktalanul 
állandóan hozzáférhetővé teendő
EudraVigilance adatbázison keresztül 
férhetnek hozzá az említett jelentésekhez.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért és az adatgyűjtéssel és a 
gyógyszerelési hibák megelőzésével 
foglalkozó független programokért felelős 
valamennyi hatóság rendelkezésére 
álljanak. Gondoskodnak arról is, hogy az 
adott tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. en
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Módosítás 240
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek, a betegek, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
az adatgyűjtéssel és a gyógyszerelési hibák 
megelőzésével foglalkozó programok által 
a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket be lehessen nyújtani a nemzeti 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon, 
illetve postai úton, telefonon és telefaxon 
is.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba. 

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 30 napon belül elektronikus úton
információt küldenek a területükön 
bekövetkező valamennyi mellékhatásról a 
726/2004/EK rendelet 57. cikkében 
említett közösségi farmakovigilanciai 
adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: az 
EudraVigilance adatbázis) 

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az EudraVigilance adatbázison 
keresztül férhetnek hozzá az említett 
jelentésekhez.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai, az egészségügyi szakemberek 
és a nyilvánosság a haladéktalanul 
állandóan hozzáférhetővé teendő
EudraVigilance adatbázison keresztül 
férhetnek hozzá az említett jelentésekhez.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
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betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a tagállamok illetékes hatóságai világos rálátással rendelkezzenek az 
országukban bekövetkező mellékhatásokra. A bejelentések mellékhatás bekövetkezése helye 
szerinti tagállami farmakovigilanciai rendszerén keresztül történő benyújtásának előírásával 
biztosítható az EudraVigilance adatbázis tartalmának minősége.

Ezenfelül a bejelentések európai szintű központosítása regionális vagy nemzeti elemzés nélkül 
gyengíteni vagy módosítani fogja az adatok, meggátolva a részletes elemzések készítését és 
értelmezését, végül pedig használhatatlanná teszi az EudraVigilance adatbázist.

Módosítás 241
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek, a betegek, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
az adatgyűjtéssel és a gyógyszerelési hibák 
megelőzésével foglalkozó programok által 
a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett 
mellékhatást.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket be lehessen nyújtani a nemzeti 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon, 
illetve postai úton, telefonon és telefaxon 
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is.
2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a 726/2004/EK rendelet 24.
cikkében említett adatbázisnak és 
adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: EudraVigilance adatbázis) 
a területükön bekövetkező valamennyi 
nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos 
adatokat a bejelentés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, vagy bejelentés 
hiányában az azt követő 15 napon belül, 
hogy az illetékes hatóság tudomást szerzett 
az eseményről.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az EudraVigilance adatbázison 
keresztül férhetnek hozzá az említett 
jelentésekhez.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai, az egészségügyi szakemberek 
és a nyilvánosság a haladéktalanul 
állandóan hozzáférhetővé teendő
EudraVigilance adatbázison keresztül 
férhetnek hozzá az említett jelentésekhez.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért és az adatgyűjtéssel és a 
gyógyszerelési hibák megelőzésével 
foglalkozó független programokért felelős 
valamennyi hatóság rendelkezésére 
álljanak. Gondoskodnak arról is, hogy az 
adott tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. en
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Módosítás 242
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az Ügynökségnek időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseket kötelesek 
benyújtani, amelyek az alábbiakat 
tartalmazzák:

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai az Ügynökségnek időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseket kötelesek 
benyújtani a következő esetekben:

a) a gyógyszer előnyeire és kockázataira 
vonatkozó adatok összefoglalása;

a) amennyiben a 21a. vagy a 22. cikk 
értelmében a forgalombahozatali engedély 
feltételéként előírták ezt a kötelezettséget;
vagy

b) a gyógyszer előny/kockázat viszonyának 
tudományos értékelése;

b) amennyiben a 107c. cikk (3) és (4) 
bekezdésével összhangban és a 107c. cikk 
(5) bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett közösségi referencia-időpontot és 
megfelelő benyújtási gyakoriságot írtak 
elő az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések tekintetében.

A b) pontban említett értékelés az összes 
rendelkezésre álló adaton alapul, 
beleértve a nem engedélyezett javallatokra 
és populációk körében végzett klinikai 
vizsgálatok adatait.
Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket elektronikus úton kell 
benyújtani.
2. Az Ügynökség az (1) bekezdésben 
említett jelentéseket továbbítja a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
bizottságnak, az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottságának és a 
koordinációs bizottságnak.

2. Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseknek az alábbiakat kell 
tartalmazniuk:

a) a gyógyszer előny/kockázat 
viszonyának tudományos értékelése;
b) a gyógyszer értékesítési mennyiségével, 
továbbá az orvosi rendelvények 
mennyiségével kapcsolatban a 
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forgalombahozatali engedély 
jogosultjának birtokában lévő adatok.
A b) pontban említett értékelés az összes 
rendelkezésre álló adaton alapul, 
beleértve a nem engedélyezett javallatokra 
és populációk körében végzett klinikai 
vizsgálatok adatait.
Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket elektronikus úton kell 
benyújtani.

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett 
termékekre:
a) amennyiben a 21a. vagy a 22. cikk 
értelmében a forgalombahozatali engedély 
feltételéként előírták ezt a kötelezettséget;
vagy
b) amennyiben a 107c. cikk (3) és (4) 
bekezdésével összhangban és a 107c. cikk 
(5) bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett közösségi referencia-időpontot és 
megfelelő benyújtási gyakoriságot írtak 
elő az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések tekintetében.

Or. en

Indokolás

Indokolatlannak tűnik a generikus tényezőket stb. kizárni, míg az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések nem minding lehetnek szükségesek egyes régebbi eredeti 
gyógyszerek esetében. Méltányosabbnak tűnik ugyanazt a rendszert alkalmazni valamennyi 
gyógyszerfajta esetében.
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Módosítás 243
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak háromévente kötelesek 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentést 
benyújtani az említett termékekre, kivéve 
az alábbi eseteket:

Or. fr

Indokolás

Bizonyos gyógyszereknek (a generikus, a legalább tíz éve kialakult alkalmazású hatóanyaggal 
rendelkező, bizonyos homeopátiás gyógyszerek, bizonyos hagyományos felhasználású, 
gyógyhatású gyógynövénytermékek, stb.) az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekből való 
kizárása problémás lehet. A generikus gyógyszerek esetében – amennyiben az eredeti termék 
már nincs a piacon – többé nem lenne rendelkezésre álló időszakos jelentés. Sőt, jóval a 
forgalomba hozatal után is megjelenhetnek mellékhatások (a DiAntalvic esete). Ezért nem 
lehet bizonyos gyógyszerek tekintetében elvi kivételeket képezni, viszont az időszakok 
meghosszabbítása elfogadható.

Módosítás 244
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 10a.
és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 

E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 10a.,
10c. és 16. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
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említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

–

említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

–

Or. en

Indokolás

A homeopátiás gyógyszerek az Európai Unióban a minőséget és alacsony kockázatú 
jellemzőket a hosszútávú tapasztalatokkal és hagyománnyal ötvözik. Ez a helyzet azokkal a 
homeopátiás gyógyszerekkel is, amelyekre a forgalombahozatali engedélyt a 16. cikknek 
megfelelően adták meg. Más viszonylag biztonságos termékekhez hasonlóan e termékeknek is 
e kivétel alá kellene tartozniuk.

Módosítás 245
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

3. A 10., 10a. és 10c. cikkben említett 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyének jogosultjai, valamint a 14–
16a. cikkben említett gyógyszerek 
törzskönyvi engedélyesei nem kötelesek 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentést 
benyújtani az említett termékekre. Ettől 
eltérve, a gyógyszer forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai kötelesek időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani 
az alábbi esetekben:

Or. en

Indokolás

A megfelelően meghatározott gyógyszerek időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
benyújtására vonatkozó kötelezettség alól történő mentesítését indokolja az a tény, hogy már 
hosszú ideje a piacon vannak és biztonsági profiljuk is jól ismert és dokumentált.
Következésképpen jelentések előírása e gyógyszerek esetében szükségtelennek tűnik a 
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szabályozók szempontjából, terhesnek a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
szempontjából és értéktelennek tűnik fogyasztó biztonsági szempontból. Ugyanakkor, a 
bizottsági javaslatban jelenleg megfogalmazott mentesítés homályos és pontosításra szorul.

Módosítás 246
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a., 10c. és 16. cikkben említett 
gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyének jogosultjai, valamint a 
16a. cikkben említett gyógyszerek 
törzskönyvi engedélyesei csak az alábbi 
esetekben kötelesek időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést benyújtani az 
említett termékekre:

Or. en

Indokolás

Az irányelv 16. cikkében említett gyógyszerek összehasonlítható biztonsági profillal 
rendelkeznek, mit a 10., 10a., 10c. és 16a. cikkben említettek. A 16.3 cikk változatlan marad.

Módosítás 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, az ezen irányelv I. melléklete 
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említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

II. részének 1.a. pontjában említett jól 
megalapozott gyógyászati felhasználás 
fogalom kritériumainak megfelelő aktív 
anyagokat tartalmazó termékek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 16. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben 
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

Or. en

Indokolás

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Article 14 (1) do not have to fulfil the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Módosítás 248
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 c cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Azon – [a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett konkrét 
dátumot kell beírni] előtt megadott –
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai, 
amelyek tekintetében az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
benyújtásának gyakorisága és dátuma nincs 
a forgalombahozatali engedély 
feltételeként előírva, mindaddig e bekezdés 
második albekezdése szerint nyújtják be az 

2. Azon – [a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett konkrét 
dátumot kell beírni] előtt megadott –
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai, 
amelyek tekintetében az időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés 
benyújtásának gyakorisága és dátuma nincs 
a forgalombahozatali engedély 
feltételeként előírva, mindaddig e bekezdés 
második albekezdése szerint nyújtják be az 



AM\808932HU.doc 169/189 PE438.412v02-00

HU

időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket, ameddig a forgalombahozatali 
engedélyben vagy a (3), (4), (5) vagy (6) 
bekezdés szerint más gyakoriságot vagy 
dátumot elő nem írnak a jelentések 
benyújtására.

időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket, ameddig a forgalombahozatali 
engedélyben vagy a (3), (4), (5) vagy (6) 
bekezdés szerint más gyakoriságot vagy 
dátumot elő nem írnak a jelentések 
benyújtására. Ez a kötelezettség nem terjed 
ki a 107b. cikk (3) bekezdésében említett 
termékekre, feltéve, hogy a 107b. cikk (3) 
bekezdés (a) és (b) meghatározott 
feltételek alkalmazandóak.

Or. en

Indokolás

Ezen javaslat célja a farmakovigilanciai eljárások egyszerűsítése és az arányosság 
biztosítása. A 107c. cikk (2) bekezdésének jelenlegi megfogalmazása nem felel meg a 107b. 
cikk (3) bekezdésében említett termékek általonos mentesítésének bevezetésével. Ennek 
megfelelően az egységes megközelítés biztosítása érdekében a mentesítést ezen 
rendelkezésben is alkalmazni kell. Mivel a hatóságok egyéni esetekben helyzetüknél fogva 
még kérhetnek időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket, ez nem járna negatív 
következményekkel a betegek biztonságára nézve.

Módosítás 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 g cikk – 1, 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
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forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét.

forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét.
Ilyen határozat elfogadása előtt a 
koordinációs csoport lehetővé teszi az 
érintett forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak számára, hogy az előírt 
határidőn belül nyújtsanak be részletes 
írásbeli vagy szóbeli magyarázatot.

2. Ha a koordinációs csoport konszenzussal 
fogadja el a véleményt, az elnök feljegyzi 
az egyetértést, és ennek megfelelően 
tájékoztatja a forgalombahozatali engedély 
jogosultját. A tagállamok a véleménynek a 
meghatározott határidőn belül történő 
végrehajtásához szükség szerint érvényben 
tartják, módosítják, felfüggesztik vagy 
érvénytelenítik az érintett 
forgalombahozatali engedélyeket, valamint 
tájékoztatják a Bizottságot és a
koordinációs csoportot.

Ha nem sikerül konszenzusos véleményt 
kialakítani, a koordinációs csoport a 
többségi véleményt továbbítja a 
Bizottságnak, amely a 33. és a 34. cikkben 
meghatározott eljárást alkalmazza. A 34. 
cikk (1) bekezdésétől eltérve azonban a
121. cikk (2) bekezdésében említett eljárást 
kell alkalmazni.

2. Ha a koordinációs csoport konszenzussal 
fogadja el a véleményt, az elnök feljegyzi 
az egyetértést, és ennek megfelelően 
tájékoztatja a forgalombahozatali engedély 
jogosultját. A tagállamok a véleménynek a 
meghatározott határidőn belül történő 
végrehajtásához szükség szerint érvényben 
tartják, módosítják, felfüggesztik vagy 
érvénytelenítik az érintett 
forgalombahozatali engedélyeket, valamint 
tájékoztatják a Bizottságot és a 
koordinációs csoportot.

Ha nem sikerül konszenzusos véleményt 
kialakítani, a koordinációs csoport a 
többségi véleményt továbbítja a 
Bizottságnak, amely a 33. és a 34. cikkben 
meghatározott eljárást alkalmazza. A 34. 
cikk (1) bekezdésétől eltérve azonban a 
121. cikk (2) bekezdésében említett eljárást 
kell alkalmazni. A 2004/83/EK irányelv 
32. cikkének (4) bekezdésében leírtak 
szerinti eljárás lépései alkalmazhatók.

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
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tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról. A 726/2004/EK 
rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében 
leírtak szerinti eljárás lépései 
alkalmazhatók.

Or. fr

Indokolás

A végleges határozatokat folyamatosan, a többi szabályozási eljárás mintájára, a szóban 
forgó kérdések sürgősségét is figyelembe véve kell elfogadni.

Módosítás 250
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107g cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét.

1. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely nem 
vonatkozik egyetlen olyan 
forgalombahozatali engedélyre sem, 
amelyet a 726/2004/EK rendelettel 
összhangban adtak meg, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról, amely tartalmazza a 
vélemény végrehajtásának ütemtervét. Ezt 
a véleményt haladéktalanul, a kisebbségi 
álláspontok feltüntetésével közzé kell 
tenni.

Or. fr
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Módosítás 251
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 g cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról.

3. A 107e. cikk (1) bekezdése szerint több 
forgalombahozatali engedélyt érintő 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
egységes értékelése esetén, amely legalább 
egy olyan forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozik, amelyet a 726/2004/EK 
rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően adtak meg, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága a farmakovigilanciai 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság 
jelentésének kézhezvételétől számított 30 
napon belül elbírálja a jelentést, és 
véleményt fogad el az érintett 
forgalombahozatali engedélyek érvényben 
tartásáról, módosításáról, felfüggesztéséről 
vagy visszavonásáról. Ezt a véleményt 
haladéktalanul, a kisebbségi álláspontok 
feltüntetésével közzé kell tenni.

Or. fr

Módosítás 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 i cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E szakasz alkalmazásában a tagállamok 
az alábbi esetekben indítják el az eljárást a 

1. E szakasz alkalmazásában a tagállamok 
az alábbi esetekben indítják el az eljárást a 
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többi tagállam, az Ügynökség és a 
Bizottság értesítésével:

többi tagállam, az Ügynökség és a 
Bizottság, valamint az esetlegesen érintett, 
a forgalombahozatali engedélyre 
jogosultak értesítésével:

a) ha forgalombahozatali engedély 
felfüggesztését vagy érvénytelenítését
tervezik;

a) a farmakovigilanciai adatok értékelése 
eredményeinek a fényében a következő 
szabályozási jogi aktusok valamelyikét
tervezik;

– forgalombahozatali engedély 
felfüggesztését vagy érvénytelenítését 
tervezik;

b) ha azt tervezik, hogy megtiltják egy 
gyógyszer forgalmazását;

– azt tervezik, hogy megtiltják egy 
gyógyszer forgalmazását;

c) ha azt tervezik, hogy elutasítják egy 
forgalombahozatali engedély megújítását;

– azt tervezik, hogy elutasítják egy 
forgalombahozatali engedély megújítását;

d) ha egy forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról tájékoztatja őket, hogy 
biztonsági aggályok miatt felfüggesztette 
egy gyógyszer forgalmazását vagy 
visszavont egy forgalombahozatali 
engedélyt vagy szándékában állt megtenni 
ezt;

b) ha egy forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról tájékoztatja őket, hogy 
biztonsági aggályok miatt felfüggesztette 
egy gyógyszer forgalmazását vagy 
visszavont egy forgalombahozatali 
engedélyt vagy szándékában állt megtenni 
ezt;

e) úgy vélik, hogy új ellenjavallatok 
feltüntetésére, az ajánlott dózis 
csökkentésére vagy a javallat 
korlátozására van szükség;
f) farmakovigilanciai ellenőrzést tartottak, 
és súlyos hiányosságokat derítettek fel.

c) farmakovigilanciai ellenőrzést tartottak, 
és súlyos hiányosságokat derítettek fel.

Or. fr

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultját a lehető leghamarabb értesíteni kell az eljárás 
kezdeményezéséről, hogy az össze tudja gyűjteni az eljárás gyors lefolytatásához szükséges 
adatokat és információkat. A forgalombahozatali engedélyeknek a 2001/81/EK irányelv 31. 
cikkének hatálya alá tartozó felülvizsgálatát vagy korlátozását szükségessé tévő esetekben el 
kell kerülni az egy esetleges kettős eljárásból eredő zavart vagy nehézkes ügyintézést.
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Módosítás 253
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat.

2. A farmakovigilanciai kockázat-előny 
viszonyt felmérő tanácsadó bizottság 
értékeli a beterjesztett ügyet. Ennek az 
értékelésnek az érdekében a bizottság az 
előny-kockázat elemzésének keretében
közmeghallgatást tarthat.

A közmeghallgatásokat az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül jelentik be. A bejelentés arra 
vonatkozó információkat is tartalmaz, hogy 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a nyilvánosság miként 
vehetnek részt a közmeghallgatáson.

A közmeghallgatásokat az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül jelentik be. A bejelentés arra 
vonatkozó információkat is tartalmaz, hogy 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a nyilvánosság miként 
vehetnek részt a közmeghallgatáson.

Az Ügynökség mindenkinek, aki kéri, 
lehetőséget biztosít arra, hogy akár 
személyesen, akár internetalapú 
technológia segítségével részt vegyen a 
meghallgatáson.

Az Ügynökség mindenkinek, aki kéri, 
lehetőséget biztosít arra, hogy akár 
személyesen, akár internetalapú 
technológia segítségével részt vegyen a 
meghallgatáson.

Amennyiben egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy bárki más, aki 
információkat kíván szolgáltatni, az eljárás 
tárgyához kapcsolódó, üzleti szempontból 
bizalmasnak minősülő adatokkal 
rendelkezik, kérheti, hogy ezeket az 
adatokat zárt ülésen tárhassa a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság elé.

Amennyiben egy forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy bárki más, aki 
információkat kíván szolgáltatni, az eljárás 
tárgyához kapcsolódó, üzleti szempontból 
bizalmasnak minősülő adatokkal 
rendelkezik, kérheti, hogy ezeket az 
adatokat zárt ülésen tárhassa a 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság elé.

Közmeghallgatás tartása esetén a 
meghallgatás után előzetes jelentést kell 
közzétenni.

Or. fr

Indokolás

Közmeghallgatások szervezése a farmakovigilancia-rendszer átláthatósága javításának egyik 
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eszköze. Mindazonáltal a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság ajánlás 
kiadására nyitva álló határideje (60 nap) viszonylag hosszú.  A pánik, és a média által keltett 
nyugtalanság hatásainak elkerülésére lehetővé kell tenni a meghallgatást követően előzetes 
jelentés közzétételét, azonban a bizottság következtetéseinek előzetes jelzése nélkül. Nagyon 
fontos, hogy a közmeghallgatást az előny-kockázat szempontja köré szervezzék, ne pusztán a 
kockázatelemzés logikája alapján. Lényeges, hogy az előny-kockázat viszony kedvező legyen.

Módosítás 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat.

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
bizottság értékeli a beterjesztett ügyet.
Ennek az értékelésnek az érdekében a 
bizottság közmeghallgatást tarthat, 
amennyiben a tudományos adatbázisok 
esetében objektív előírások teljesülnek, 
figyelembe véve az érintett termék 
hatékonyságát és előnyeit, valamint az 
emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek 
bizottsága vagy a koordinációs csoport 
által a 107l. cikkben a forgalombahozatali 
engedély megadásának tekintetében 
meghatározott eljárás – amelyben az 
EMEA érintett gyógyszerrel foglalkozó 
előadójának vagy a koordinációs csoport 
előadójának részt kell vennie – alapján 
korábban végzett, az előny-kockázat 
viszony értékeléseit is. Az Ügynökség az 
érdekelt felekkel konzultálva 
iránymutatásokat dolgoz ki a 
közmeghallgatások megszervezésére és 
lefolytatására vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

Az e bizottság által szervezett közmeghallgatások hasznos eszközt jelentenek feltéve, hogy 
azok megszervezése pontosan meghatározható, és a megtartott viták hitelességének és 
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objektivitásának érdekében az érintett termék(ek) előnyeit is figyelembe veszik, nem csak a 
kockázatait. Mindenekelőtt meg kell őrizni a betegek jóllétét és a rendelkezésre álló adatok 
alapján értékelni kell a gyógyszer kockázatait annak előnyei tükrében.

Módosítás 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság az információk 
benyújtásától számított 60 napon belül 
ajánlást tesz, megjelölve az indokokat, 
amelyeken az ajánlás alapul. Az ajánlás az 
alábbiak bármelyike vagy ezek 
kombinációja lehet:

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság az információk 
benyújtásától számított 60 napon belül 
ajánlást tesz a gyógyszernek az emberi 
fogyasztásra szánt gyógyszerek bizottsága 
vagy a koordinációs csoport által a 107l. 
cikkben a forgalombahozatali engedély 
megadásának tekintetében meghatározott 
eljárás alapján értékelt előnyeit is 
figyelembe véve, megjelölve az indokokat, 
amelyeken az ajánlás alapul. Az ajánlás az 
alábbiak bármelyike vagy ezek 
kombinációja lehet:

Or. fr

Indokolás

Az e bizottság által szervezett közmeghallgatások hasznos eszközt jelentenek feltéve, hogy 
azok megszervezése pontosan meghatározható, és a megtartott viták hitelességének és 
objektivitásának érdekében az érintett termék(ek) előnyeit is figyelembe veszik, nem csak a 
kockázatait. Mindenekelőtt meg kell őrizni a betegek jóllétét és a rendelkezésre álló adatok 
alapján értékelni kell a gyógyszer kockázatait annak előnyei tükrében.

Módosítás 256
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 m cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
hozza nyilvánosságra a 107b–107l. cikkben 
említett ajánlásokat, véleményeket és 
határozatokat.

Az Ügynökség az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
hozza nyilvánosságra a 107b–107l. cikkben 
említett végleges következtetéseket 
(végleges ajánlások, vélemények és 
határozatok).

Or. fr

Indokolás

Az ezen internetes portálon közzétételre szánt információnak teljesnek kell lennie, de nem 
lehet bonyolult

Módosítás 257
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 n cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a fejezet a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által önként vagy a 
21a. vagy a 22a. cikk értelmében 
támasztott követelmény teljesítése céljából 
kezdeményezett, igazgatott vagy 
finanszírozott, az engedélyezés utáni, 
beavatkozással nem járó, a betegektől vagy 
egészségügyi szakemberektől történő 
adatgyűjtést magukban foglaló 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokra
vonatkozik.

1. A 107o.–107s. cikkekben meghatározott 
eljárások a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által önként vagy a 21a. vagy a 
22a. cikk értelmében támasztott 
követelmény teljesítése céljából 
kezdeményezett, igazgatott vagy 
finanszírozott, az engedélyezés utáni, 
beavatkozással nem járó, a betegektől vagy 
egészségügyi szakemberektől történő 
adatgyűjtést magukban foglaló 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokra
vonatkoznak.

Or. es

Indokolás

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.
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The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
point 15).

We consider that it is important to have a monitoring system for this type of study that 
ensures, as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Módosítás 258
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
108 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) nemzetközileg elfogadott terminológia, 
formátumok és szabványok alkalmazása a 
farmakovigilanciai tevékenységek 
végrehajtása során;

(3) a nemzetközileg is elfogadott, és a 
bejelentett esetek klinikai feldolgozásának 
megőrzését lehetővé tevő terminológia, 
formátumok és szabványok alkalmazása a 
farmakovigilanciai tevékenységek 
végrehajtása során;

Or. en
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Indokolás

A harmonizációval foglalkozó nemzetközi konferencián megállapított szabványok 
betartásának szükségessége megerősíti az egészségügyi hatóságok gyógyszerészeti 
laboratóriumoktól való fogalmi és technikai függését. A helyes európai farmakovigilanciai 
gyakorlat befolyással bírna az európai farmakovigilanciai rendszer megszervezésére. Ezt a 
helyes gyakorlatot nyíltan, az európai betegek igényein alapuló, átlátható konzultációs 
folyamat révén, és tudományos szempontból kell kidolgozni.

Módosítás 259
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
108 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) a tagállamok és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai által a 
mellékhatások elektronikus úton történő 
jelentésének formátuma;

(5) a tagállamok és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai által a 
mellékhatások elektronikus úton történő 
jelentésének formátuma, beleértve az 
összegyűjtött információk bemutatását. Az 
összegyűjtött információknak meg kell 
különböztetniük a túladagolásnak, 
helytelen használatnak, visszaélésnek, 
gyógyszerelési hibáknak betudható, 
valamint a gyógyszeren végzett 
vizsgálatok, illetve a foglalkozási kitettség 
során előforduló mellékhatásokat;

Or. en

Indokolás

A megfelelő értékeléshez és nyomon követéshez az illetékes hatóságoknak különbséget kell 
tudniuk tenni a különféle mellékhatások között, mert azok különféle nyomon követést 
eredményeznek (további figyelmeztetések, ellenjavallatok, a forgalombahozatali engedély 
felfüggesztése stb.).
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Módosítás 260
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
108 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) a tagállamok és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai által a 
mellékhatások elektronikus úton történő 
jelentésének formátuma;

(5) a tagállamok és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai által a 
mellékhatások elektronikus úton történő 
jelentésének formátuma, beleértve az 
összegyűjtött információk bemutatását. Az 
összegyűjtött információkat – a megfelelő 
értékelés és nyomon követés céljából – oly 
módon kell bemutatni, amely lehetővé 
teszi a különféle mellékhatások 
megkülönböztetését, beleértve a 
túladagolást, helytelen használatot, 
visszaélést, gyógyszerelési hibákat, 
valamint a gyógyszeren végzett 
vizsgálatok, illetve a foglalkozási kitettség 
során előfordulókat;

Or. en

Indokolás

Az értékeléshez és a nyomon követéshez különbséget kell tudni tenni a különféle 
mellékhatások között, mert azok különféle nyomon követést eredményeznek (további 
figyelmeztetések, ellenjavallatok, a forgalombahozatali engedély felfüggesztése stb.).

Módosítás 261
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett iránymutatások figyelembe 
veszik a farmakovigilancia terén végzett 
nemzetközi harmonizációt, és szükség 

Az említett iránymutatások a betegek 
tudományos szempontú igényein 
alapulnak, figyelembe veszik a 
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szerint felülvizsgálják őket a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében.

farmakovigilancia terén végzett 
nemzetközi harmonizációt, és szükség 
szerint felülvizsgálják őket a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Lásd a 108. cikk 3. pontjához fűzött indokolást.

Módosítás 262
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett iránymutatások figyelembe 
veszik a farmakovigilancia terén végzett 
nemzetközi harmonizációt, és szükség 
szerint felülvizsgálják őket a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében.

Az említett iránymutatások figyelembe 
veszik a farmakovigilancia terén végzett 
nemzetközi harmonizációt, és szükség 
szerint felülvizsgálják őket a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében.

E cikk és a 102. cikk (3) bekezdése 
alkalmazásában a tagállam – az 
Ügynökséggel, tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel együttműködésben –
részletes iránymutatásokat dolgoz ki a 
helyes nyilvántartás-vezetési 
gyakorlatokról a gyógyszertárak, valamint 
a gyógyszerek elosztásával vagy 
adagolásával foglalkozók számára, a 
nyilvántartások megőrzésének biztosítása 
érdekében, amire akkor volna szükség, ha 
farmakovigilanciai jelentést kell 
benyújtani, vagy ha a forgalombahozatali 
engedély mellékhatások értékelését végző 
jogosultja számára szükséges 
információkkal kell szolgálni, továbbá a 
forgalombahozatali engedély jogosultja és 
az illetékes hatóságok általi nyomon 
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követő vizsgálatok megkönnyítése 
céljából.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszer csak annyira tud jó lenni, amennyire az egyedi jelentésekben 
szereplő adatok jók. A 108. cikkhez javasolt kiegészítés biztosítaná a mellékhatásoknak a 
közvetlenül a közösségi EudraVigilance rendszerbe való, az egészségügyi szakemberek és a 
betegek általi bejelentésére használt jelentési formanyomtatványok tartalma közötti 
egységességet.

Módosítás 263
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 23 pont
2001/83/EK irányelv
116 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok felfüggesztik, 
érvénytelenítik, visszavonják vagy 
módosítják a forgalombahozatali 
engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy a 
termék károsnak bizonyul vagy terápiás 
hatása nincs, vagy az előny/kockázat 
viszony nem pozitív, illetve mennyiségi és 
minőségi összetétele nem felel meg a 
megadottaknak. Akkor tekintik úgy, hogy a 
terápiás hatás hiányzik, ha megállapítják, 
hogy a gyógyszerrel nem érhető el terápiás 
eredmény.

Az illetékes hatóságok felfüggesztik, 
érvénytelenítik, visszavonják vagy 
módosítják a forgalombahozatali 
engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy a 
termék károsnak bizonyul vagy terápiás 
hatása nincs, vagy az előny/kockázat 
viszony nem pozitív, illetve mennyiségi és 
minőségi összetétele nem felel meg a 
megadottaknak. Akkor tekintik úgy, hogy a 
terápiás hatás hiányzik, ha nem 
bizonyítható, hogy a gyógyszerrel terápiás 
eredmény érhető el.

Or. de

Indokolás

Az, hogy nem érhető el terápiás eredmény, nem bizonyítható.
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Módosítás 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
119 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„119a. cikk
Környezeti felügyelet és környezetvédelem
A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
hatóságot a gyógyszerek által a 
közegészségügyre vagy környezetre 
gyakorolt káros hatásainak nyomon 
követésére. Ha valamely ilyen hatóság 
egy, a 8. cikk (3) bekezdésének ca) pontja 
szerinti értékelésben jelzettnél magasabb 
környezeti kockázatot azonosít, vagy ha 
újabb káros környezeti hatásokat tár fel, 
valamennyi ténymegállapítását 
haladéktalanul továbbítja az Európai 
Gyógyszerügynökségnek és az illetékes 
hatóságnak. Az Ügynökség ezen 
információk kézhezvételekor értékeli, 
hogy az előny–kockázat viszony az új 
ténymegállapításokra tekintettel továbbra 
is kedvező-e. Ez nem eredményezheti az 
életveszélyes vagy súlyos betegségek 
kezeléséhez szükséges gyógyszerek 
engedélyeinek visszavonsását.”

Or. en

Indokolás

A gyógyszermaradékok a legtöbb tagállamban jelen vannak az ivóvízben és a felszíni vízben.
Mivel a vízforrások világszerte korlátozottak, az ivóvíz-kutakat óvni kell a szennyeződésektől.
Ennek hiányában a várandós nők gyógyszereknek való önkéntelen és elkerülhetetlen kitettsége 
fokozódni fog, növelve ezzel a magzati károsodás kockázatát.
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Módosítás 265
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
119 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„119a. cikk
Környezetvédelmi nyomon követés

A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
hatóságot a gyógyszerek káros környezeti 
hatásainak nyomon követésére. Ha 
valamely ilyen hatóság egy, a 8. cikk (3) 
bekezdésének ca) pontja szerinti 
értékelésben jelzettnél magasabb 
környezeti kockázatot azonosít, vagy ha 
újabb káros környezeti hatásokat tár fel, 
valamennyi ténymegállapítását 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságnak. Az illetékes hatóság ezen 
információk kézhezvételekor értékeli, 
hogy az előny–kockázat viszony az új 
ténymegállapításokra tekintettel továbbra 
is kedvező-e.” 

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciát ki kell terjeszteni a káros környezeti hatásokra is.

Módosítás 266
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását fel kell venni 
az ezen irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja által 
szabályozott alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer alkalmazási előírásán és 
betegtájékoztatóján szükség esetén fel kell
tüntetni, hogy a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll, illetve hogy az új 
információt megfelelően jelezni kell, a
tagállamok gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

Or. hu

Indokolás

Ld. az előző módosítást és indokolást.

Módosítás 267
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 28 pont
2001/83/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását fel kell venni 
az ezen irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja által 
szabályozott alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 

törölve
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gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

Or. fr

Indokolás

Felesleges beilleszteni a lényeges információk összefoglalását (a termék alkalmazási előírása 
ugyanis már önmagában a lényeges információk összefoglalója), mivel az összezavarhatja a 
betegeket (akik lehet, hogy elsiklanak az alkalmazási előírásban szereplő lényeges 
információk mellett, de elolvassák a lényeges információk összefoglalását) és problémát 
okozhat érthetőségük (például a többnyelvű betegtájékoztatók esetében).

Módosítás 268
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 28 pont
2001/83/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását fel kell venni 
az ezen irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja által 
szabályozott alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 

törölve
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időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

Or. fr

Indokolás

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water 
down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which 
already give important information. The risk would be that a health professional or patient 
would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other 
sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put people 
off reading them. 

Módosítás 269
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását fel kell venni 
az ezen irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja által
szabályozott alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer mellékhatásokkal kapcsolatos 
jellemzőit fel kell venni az ezen irányelvvel 
módosított 2001/83/EK irányelv 11. 
cikkének (3a) pontja és 59. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontja által szabályozott 
alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

Or. en
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Indokolás

Az összefoglaló tájékoztatás bevezetése problémás, annál is inkább, mivel annak adatai 
nincsenek meghatározva. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a betegek csak ezt a részt olvasnák 
el, holott az egész betegtájékoztatót el kellene olvasniuk. A betegtájékoztató érthetőségével 
kapcsolatos problémákat nem lehet egy összefoglaló tájékoztatással megoldani. E 
problémákat inkább a betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell 
kezelni.

Módosítás 270
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 28 pont
2001/83/EK irányelv
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Átmeneti rendelkezés 
1. Azon követelményt illetően, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak az irányelv 3. cikk (107) 
bekezdésében meghatározott 
mellékhatások meglétére utaló gyanúval 
kapcsolatosan elektronikus úton kell az 
Eudravigilance adatbázisnak 
információkat küldeni, a tagállamoknak 
meg kell győződniük arról, hogy az 
említett követelmény alkalmazására akkor 
kerül sor, amikor az adatbázis funkciói 
lehetővé teszik, hogy teljes és megfelelő 
minőségű, a legfontosabb egészségi 
adatokat és a gyógyszerek kódolt adatait is 
tartalmazó jelentések készüljenek a 
mellékhatásokról, valamint hogy a 
nyomon követési jelentések megfelelően 
differenciálódjanak és megszűnjenek a 
megkettőződött esetek.
2. Az Ügynökség igazgatósága független 
ellenőrzés eredményei alapján az előző 
bekezdésben említett feladatok teljesülését 
megerősíti.
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Or. es

Indokolás

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


