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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

A központilag engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó farmakovigilanciai eljárást a 
726/2004/EK rendelet határozza meg. A nemzetileg engedélyezett gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó farmakovigilanciai eljárást a 2001/83/EK irányelv határozza meg. Ez a vélemény a 
2001/83/EK irányelv Bizottság által javasolt módosításaival foglalkozik.

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

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

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

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

értékes információkkal egészítsék ki őket,
- világos képet alkossanak a területükön előforduló mellékhatásokról,
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- valamint ezeket az információkat saját nyelvükön elérhetővé tegyék az adott 
ország lakossága számára (ahogy az az Egyesült Királyságban és Hollandiában 
történik).

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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

(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 kibővített megfigyelésnek kell
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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.

alávetni. 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.

Módosítás 2

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.

törölve
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottságnak az irányelv 
hatálybalépését követő három éven belül, 
a fogyasztói és betegszervezetekkel, 
orvosok és gyógyszerészek szervezeteivel, a 
tagállamokkal és más érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően értékelő 
jelentést kell bemutatnia az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
gyógyszerek alkalmazási előírásai és a 
betegtájékoztatók olvashatóságáról, 
valamint a nyilvánosság, illetve az 
egészségügyi szakemberek számára 
képviselt értékükről. A fenti adatok 
elemzését követően a Bizottságnak adott 
esetben javaslatokat kell benyújtania a 
gyógyszerek alkalmazási előírásai és a 
betegtájékoztatók formájának és 
tartalmának javítása érdekében annak 
biztosítására, hogy értékes 
információforrást jelentsenek a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek számára.

Indokolás

A betegtájékoztatók sokszor még mindig nem egyértelműek és nem könnyen érthetőek a 
fogyasztók számára. Az Európai Bizottság feladata, hogy minden érintett féllel megvitatott, 
átgondolt javaslatokkal álljon elő.

Módosítás 4

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 
igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 

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

csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai előny/kockázat viszonyt 
elemző tanácsadó bizottságának 
szaktanácsára támaszkodhat.

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlságosan 
korlátozó, és nincs tekintettel arra, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban elemezni kell az 
előny/kockázat viszonyt, hangsúlyozva a külön kockázatfelmérést. A bizottság feladatkörébe 
valamennyi farmakovigilanciával kapcsolatos kérdés beletartozik (a rendeletre irányuló 
javaslat 1. cikkének 14. pontja). 

Módosítás 5

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 ezeket a mellékhatásokat az
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
közösségi farmakovigilanciai adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: az EudraVigilance 
adatbázis), valamint ezzel egyidejúleg az 
illetékes nemzetik hatóságoknak kell
jelenteniük. Az EudraVigilance 
adatbázisnak a nemzeti adatbázisban 
bekövetkező valamennyi változást azonnal 
és automatikusan tükröznie kell. Az 
EudraVigilance adatbázisnak és a nemzeti 
adatbázisnak teljes mértékben 
interoperábilisnak kell lenniük.

Indokolás

Az EudraVigilance rendszer adatainak minősége csak azzal biztosítható, ha a betegek, az 
egészségügyi szakemberek és a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai közvetlenül jelentik 
a mellékhatásokat az illetékes nemzeti hatóságoknak. Ez lehetővé teszi szakértelmük 
hasznosítását, és elismeri a közegészségügy terén fennálló felelősségüket, nemzeti és európai 
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szinten egyaránt.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a betegek közvetlenül hozzáférjenek az EudraVigilance 
adatbázis adataihoz. Ez biztosítja a minőségi közérdekű információk könnyű elérhetőségét és 
gyors terjedését.

Módosítás 6

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 
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.

(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 
kapcsolni, és a jelentések gyakoriságát a
generikus, kialakult alkalmazású, kellő 
tájékoztatás után beleegyezést igénylő, 
homeopátiás vagy hagyományos 
felhasználású, törzskönyvezett, 
gyógyhatású gyógynövénytermékek 
esetében csökkenteni kell. A közegészség 
érdekében azonban a hatóságok ilyen 
termékek vonatkozásában meghatározott 
időközönként időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását
írják elő, ha értékelni kell a kockázatukat 
vagy felül kell vizsgálni a termékismertető 
megfelelő voltát.

Indokolás

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Ezen irányelv nem sérti 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 irányelvet1, 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 rendeletet2. Azért, 
hogy a mellékhatásokat felismerjék, 
értékeljék, értelmezzék és megelőzzék, 
hogy a kockázatokat megállapítsák és 
csökkentésük érdekében intézkedjenek, 
továbbá hogy a közegészség védelme 
céljából fokozzák a gyógyszertermékek 
előnyeit, az EudraVigilance rendszerén 
belül lehetővé kell tenni a személyes 
adatoknak az uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban történő 
feldolgozását.
____________________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Indokolás

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

Módosítás 8

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

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.”

„Ez az újonnan engedélyezett gyógyszer
kibővített megfigyelés alatt áll. Minden 
feltételezett mellékhatást jelenteni kell a
kezelőorvosnak, a gyógyszerésznek vagy 
a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek.”

Módosítás 9

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.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nyilvánosság teljes körű és pontos tájékoztatást kapjon, az engedély 
megadásakor a betegtájékoztatót is nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 10
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ez az új cikk nem teheti lehetővé a 22. cikkben említett és szigorúan korlátozott feltételes 
forgalombahozatali engedélyezéshez hasonló „könnyített” forgalombahozatali engedélyezés 
általánossá tételét. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
22 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez kötik.

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez kötik.
E feltételek jegyzékét haladéktalanul 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, a 
határidőkkel és a teljesítés időpontjaival 
együtt.

Indokolás

A feltételek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettség visszaállítása. A rendelkezés 
törlése nem indokolt.

Módosítás 12

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

(1) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérhet, 
amennyiben valamely engedélyezett 
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. A felszólítást haladéktalanul 
nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az illetékes nemzeti hatóság 
lehetőséget biztosít a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, hogy – a hatóság 
által meghatározott határidőn belül –
ismertesse a felszólítással kapcsolatos 
álláspontját, amennyiben a 
forgalombahozatali engedély jogosultja az 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül igényli ezt.

(2) Az illetékes nemzeti hatóság 
lehetőséget biztosít a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, hogy – a hatóság 
által meghatározott határidőn belül –
ismertesse a felszólítással kapcsolatos 
álláspontját, amennyiben a 
forgalombahozatali engedély jogosultja az 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül írásban és 
részletes indoklással igényli ezt. A 
kérelmet haladéktalanul nyilvánosságra 
kell hozni.

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

(3) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján az 
illetékes nemzeti hatóság visszavonja vagy 
megerősíti a felszólítást. Ezt a határozatot 
haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.
Ha az illetékes nemzeti hatóság megerősíti 
a felszólítást, a forgalombahozatali 
engedélyt úgy kell módosítani, hogy az 
előírt vizsgálat elvégzését a 
forgalombahozatali engedély feltételeként 
tartalmazza, és a kockázatkezelési 
rendszert ennek megfelelően aktualizálni 
kell.

Indokolás

Az engedélyek kivételes körülmények közötti megadásának teljes mértékben átláthatónak kell 
lennie.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a alpont
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 az 
ügynökségnek a 726/2004/EK rendelet 56.
cikk (1) bekezdés aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai előny/kockázat viszonyt 
elemző tanácsadó bizottsága segíti.”

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlságosan 
korlátozó, és nincs tekintettel arra, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban elemezni kell az 
előny/kockázat viszonyt, hangsúlyozva a külön kockázatfelmérést. A bizottság feladatkörébe 
valamennyi farmakovigilanciával kapcsolatos kérdés beletartozik (a rendeletre irányuló 
javaslat 1. cikkének 14. pontja).  A módosítás az irányelvre irányuló javaslat egész szövegére 
alkalmazandó.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c alpont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A koordinációs csoport tagjai 
megbízatásuk lejártát követően sem 
fedhetnek fel hivatali titoknak minősülő 
információkat.”

(7) A koordinációs csoportok üléseinek 
részletes napirendjét legkésőbb az ülést 
megelőző napon kell közzétenni. A 
koordinációs csoportok üléseiről készült, a 
meghozott határozatokat, a szavazások 
adatait és a szavazáshoz fűzött 
indokolásokat (beleértve a kisebbségi 
véleményeket is) tartalmazó részletes 
jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 
egy hónapon belül kell közzétenni.”



PE431.039v02-00 14/28 AD\807692HU.doc

HU

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását.  

Módosítás 15

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

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: 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 kibővített 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a
kezelőorvosnak, a gyógyszerésznek vagy 
a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek.”

Módosítás 16

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.”

Indokolás
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A gyógyszer biztonságos és hatékony használatához szükséges lényeges információk javasolt
összefoglalását el kell vetni, mivel a „lényeges információ” fogalma félrevezető és 
félreérthető.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a közösségi eljárás, meghatározva az 
eljárás ütemtervét, egyértelmű szerkezetét 
és valamennyi érintett fél pontos szerepét, 
ideértve a nyilvános meghallgatások 
lebonyolítását is.

Indokolás

Az útmutatást tovább kell fejleszteni a közösségi eljárásra – ideértve a nyilvános 
meghallgatásokat is – vonatkozó eljárások és ütemtervek egyértelművé tétele érdekében.

Módosítás 18

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, a gyógyszerészeket és más 
egészségügyi szakembereket, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságoknak jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

Indokolás

A nemzeti hatóságok feladata minden vonatkozó adat minőségének biztosítása és kritikai 
nyomon követése.
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Módosítás 19

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 a nyilvánosság 
időben tájékoztatást kapjon a valamely 
gyógyszer használatával kapcsolatos 
farmakovigilanciai aggályokról;

Indokolás

A farmakovigilanciával kapcsolatos adatoknak a lehető leggyorsabban el kell jutniuk az 
egészségügyi szakemberekhez és a betegekhez, hogy alkalmazni lehessen az elővigyázatosság 
elvét.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) biztosítják, hogy a gyógyszerek 
mellékhatásairól szóló információk 
gyorsan elérhetővé váljanak a 
nyilvánosság számára.

Indokolás

A farmakovigilanciával kapcsolatos adatoknak a lehető leggyorsabban el kell jutniuk az 
egészségügyi szakemberekhez és a betegekhez, hogy alkalmazni lehessen az elővigyázatosság 
elvét.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciával, a távközlő 
hálózatok működésével, valamint a 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek számára közfinanszírozást 
kell biztosítani.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) a kibővített megfigyelés alatt álló, 
újonnan engedélyezett gyógyszereknek a 
726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzéke;

Módosítás 23

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 előny/kockázat 
viszonyt elemző tanácsadó bizottság és a 
koordinációs csoport üléseinek napirendje 
és részletes jegyzőkönyve.



PE431.039v02-00 18/28 AD\807692HU.doc

HU

Indokolás

A farmakovigilancia rendszerének teljes mértékben átláthatónak kell lennie az érdekeltek 
teljes körű tájékoztatása és különösen annak érdekében, hogy helyreálljon a betegeknek és az 
állampolgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) minden létező és új gyógyszer 
betegtájékoztatójának és alkalmazási 
előírásának legfrissebb elektronikus 
változata; 
(3c) a termékismertető szövegében 
eszközölt változtatások rövid 
összefoglalója.
A gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon szereplő valamennyi 
tájékoztatást, közöttük az e cikk 1–3b. 
pontjaiban előírt minden információt a 
széles nagyközönség számára érthető 
módon kell megjeleníteni. 

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. Az, hogy a jogszabályok rendkívül részletes tájékoztatás 
közzétételét írják elő a nemzeti gyógyszerbiztonsági portálokon, nem zárja ki a 
kulcsfontosságú információkra való hivatkozást a gyógyszerek biztonságos használatának 
biztosítása érdekében: ezért kell a betegtájékoztatót nyilvánossá tenni. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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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 és 
tudomásukra jutó minden nemkívánatos
mellékhatást, amelyet betegek vagy 
egészségügyi szakemberek jelentettek be 
spontán módon, vagy amely engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
keretében merült fel, pontosan megjelölve, 
hogy a nemkívánatos mellékhatás a 
gyógyszer szokásos adagolása mellett, 
betegségmegelőzés, kórisme 
megállapítása, kezelés vagy egészségi 
állapot visszaállítása, illetve fiziológiai 
funkció korrigálása vagy módosítása 
során fordult-e elő, vagy pedig oka 
gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás 
volt.

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése a gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a 
gyógyszerrel való visszaélés) miatt bekövetkező nemkívánatos mellékhatásokra lehetővé teszi 
a beteg számára esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb 
felfogását. Fontos ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során 
tapasztalt mellékhatások világos megkülönböztetése. Ennek a különbségtételnek meg kell 
jelennie a bejelentési eljárásban.

Amendement 26

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
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kapott bejelentéseket.

Indokolás

Fontos, hogy technológiai akadályok felállításával nem szabad a bejelentéseket gátolni. 
Vannak olyan személyek, akik nem szükségszerűen rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy 
nehézségeik vannak a használatával.

Módosítás 27

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 a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis), valamint 
egyidejűleg 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 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, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságoknak.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok és a nyilvánosság az 
EudraVigilance adatbázison keresztül 
hozzáférhetnek a más tagállamokban 
bekövetkező mellékhatásokról szóló 
jelentésekhez.

Indokolás

Az európai farmakovigilanciai adatbázisnak teljes mértékben átláthatónak kell lennie, hogy 
kellő időben információval szolgáljon valamennyi érdekelt fél és a betegek számára is. Ez 
emellett hatékony módja azon egyenlőtlenségek felszámolásának is, amelyek a 
mellékhatásokkal kapcsolatos tájékoztatás terén a tagállamok között fennállnak.

Módosítás 29

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

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 kórházak, a
betegek, a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai és a gyógyszerelési hibajelentő 
és megelőzési programok által a 
tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes nemkívánatos
mellékhatást, pontosan megjelölve, hogy a 
nemkívánatos hatás a gyógyszer szokásos 
adagolása mellett, betegségmegelőzés, 
kórisme megállapítása, kezelés vagy 
egészségi állapot visszaállítása, illetve 
fiziológiai funkció korrigálása vagy 
módosítása során fordult-e elő, vagy pedig 
oka gyógyszerelési hiba vagy az 
alkalmazási előírásnak nem megfelelő 
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felhasználás volt.
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 és más megfelelő 
eszközökön keresztül nyújtsák be.

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási előírásnak 
nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a gyógyszerrel való 
visszaélés) miatt bekövetkező „nemkívánatos mellékhatássá” lehetővé teszi a beteg számára 
esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb felfogását. Fontos 
ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során tapasztalt mellékhatások 
világos megkülönbözetése. Ennek a különbségtételnek meg kell jelennie a bejelentési 
eljárásban. A nemzeti hatóságok feladata minden vonatkozó adat minőségének biztosítása és 
kritikai nyomon követése.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a 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 
megjelölve, hogy a nemkívánatos hatás a 
gyógyszer szokásos adagolása mellett, 
betegségmegelőzés, kórisme 
megállapítása, kezelés vagy egészségi 
állapot visszaállítása, illetve fiziológiai 
funkció korrigálása vagy módosítása 
során fordult-e elő, vagy pedig oka 
gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás 
volt.

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási előírásnak 
nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a gyógyszerrel való 
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visszaélés) miatt bekövetkező „nemkívánatos mellékhatássá” lehetővé teszi a beteg számára 
esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb felfogását. Fontos 
ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során tapasztalt mellékhatások 
világos megkülönbözetése. Ennek a különbségtételnek meg kell jelennie a bejelentési 
eljárásban.

Módosítás 31

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

Indokolás

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines. 
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság a (2) bekezdésben 

(3) A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság a (2) bekezdésben 
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említett, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja számára az észrevételek 
megtételére biztosított időszak lejártát 
követő ülésén – módosításokkal vagy 
módosítások nélkül – elfogadja az értékelő 
jelentést, figyelembe véve az említett 
bekezdés szerint benyújtott észrevételeket.

említett, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja számára az észrevételek 
megtételére biztosított időszak lejártát 
követő ülésén – módosításokkal vagy 
módosítások nélkül – elfogadja az értékelő 
jelentést.

Ezt az értékelő jelentést az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül haladéktalanul nyilvánosságra 
hozzák.

Indokolás

A farmakovigilancia rendszerének teljes mértékben átláthatónak kell lennie az érdekeltek 
teljes körű tájékoztatása és különösen annak érdekében, hogy helyreálljon a betegeknek és az 
állampolgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések értékelése után az illetékes 
nemzeti hatóságok fontolóra veszik, hogy 
az érintett gyógyszer forgalombahozatali 
engedélyének feltételeit illetően szükség 
van-e bármilyen lépésre.

Az illetékes nemzeti hatóságok fontolóra 
veszik, hogy az érintett gyógyszer 
forgalombahozatali engedélyének 
feltételeit illetően szükség van-e bármilyen 
lépésre.

A hatóságok szükség szerint érvényben 
tartják, módosítják, felfüggesztik vagy 
érvénytelenítik a forgalombahozatali 
engedélyt.

A hatóságok szükség szerint érvényben 
tartják, módosítják, felfüggesztik vagy 
érvénytelenítik a forgalombahozatali 
engedélyt.

Határozataikat haladéktalanul 
nyilvánosságra hozzák. Amennyiben 
valamely forgalombahozatali engedély a 
farmakovigilanciával összefüggő okokból 
változik, az illetékes nemzeti hatóság vagy 
a referencia-tagállam azonnal közzéteszi 
az érintett gyógyszerről készült értékelő 
jelentés frissített változatát vagy a 
változásról szóló részletes jelentést.



AD\807692HU.doc 25/28 PE431.039v02-00

HU

Indokolás

A farmakovigilancia rendszerének teljes mértékben átláthatónak kell lennie az érdekeltek 
teljes körű tájékoztatása és különösen annak érdekében, hogy helyreálljon a betegeknek és az 
állampolgároknak az egészségügyi hatóságok elszámoltathatóságába vetett bizalma.

Módosítás 34

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 előny/ kockázat 
viszonyt elemző tanácsadó bizottság 
értékeli a beterjesztett ügyet. Ennek az 
értékelésnek az érdekében a bizottság az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottságának (CHMP) képviselőivel 
közösen közmeghallgatást tarthat. Az 
Ügynökség az érintett felekkel konzultálva 
iránymutatást dolgoz ki a 
közmeghallgatások megszervezésére és 
lefolytatására vonatkozóan.
A nyilvános meghallgatáson 
megvizsgálják a termék hatékonyságát és 
előnyeit is, továbbá a CHMP, illetve a 
forgalombahozatali engedély megadására 
irányuló eljárás során a 107l. cikk szerint 
a koordinációs csoport által előzetesen 
elkészített jelentéseket az előnyökről és 
kockázatokról.

Indokolás

A bizottság által szervezett nyilvános meghallgatások hasznos eszközöknek bizonyulhatnak, 
feltéve, hogy előkészítésük során a hiteles és tárgyilagos vita biztosítása érdekében nemcsak 
az érintett termékkel kapcsolatos kockázatokat, hanem az előnyöket is megfelelő módon 
tekintetbe veszik. Az elsődleges cél a beteg egészségének megóvása, valamint az, hogy a 
gyógyszer kockázatait az előnyeivel szembeállítva, valamennyi rendelkezésre álló adat
alapján lehessen értékelni.

Módosítás 35
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvános meghallgatás esetén a 
meghallgatást követően előzetes jelentést 
tesznek közzé.

Indokolás

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Módosítás 36

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.

törölve
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Indokolás

A lényeges információk összefoglalásának beillesztése felesleges (hiszen az alkalmazási 
előírás már eleve a fontos információkat összegzi), zavart kelthet a betegek körében 
(figyelmen kívül hagyhatnak fontos információkat, amelyek az alkalmazási előírásban 
szerepelnek, az alapvető információk összefoglalásában azonban nem), valamint 
olvashatósági problémákat vethet fel (például a több nyelven közölt információk esetében). 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amíg az Ügynökség biztosítani képes 
az EudraVigilance adatbázis működését, 
addig minden gyógyszerbiztonsági frissítő 
időszaki jelentést ahhoz a nemzeti illetékes 
hatósághoz is el kell juttatni, ahol a 
terméket engedélyezték.
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