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RÖVID INDOKOLÁS

A gyógyszerek fontos szerepet játszanak az Európai Unió polgárainak egészsége 
szempontjából. Ugyanakkor mellékhatásaik is lehetnek, amelyek az Európai Bizottság szerint 
a kórházi betegfelvételek 5%-át okozzák (noha a hiányos jelentés miatt nem készíthető pontos 
becslés). A rofecoxib (Vioxx) esete felhívta a figyelmet a farmakovigilancia megerősítésének 
szükségességére; a gyulladáscsökkentőt 2004-ben fokozott szív- és érrendszeri kockázatai 
miatt (az Egyesült Államokban a becslések szerint több mint 30 000 sztrókos eset fordult elő, 
közülük több végzetes volt) kivonták a forgalomból.

A farmakovigilancia a gyógyszerek biztonságosságának figyelemmel kísérésére szolgáló 
eljárás és tudomány, amely magában foglalja a gyógyszerek biztonságosságával kapcsolatos 
adatok összegyűjtését és kezelését, ezen adatok biztonsági szempontból történő értékelését, az 
esetleges biztonsági kérdésekre történő reagálást, beleértve az ezekkel kapcsolatos 
tájékoztatást, valamint a lefolytatott eljárás és az elért eredmények értékelését.

A központilag engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó farmakovigilanciai eljárást a 
726/2004/EK rendelet határozza meg. A nemzeti szinten engedélyezett 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó eljárást a 2001/83/EK irányelv rögzíti. 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 emellett lehetővé teszi a nemzeti egészségügyi hatóságoknak, 
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
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 

törölve
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minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

Or. en

Módosítás 2

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.

Or. en

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.
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Módosítás 3

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 valamennyi 
változást azonnal és automatikusan 
tükröznie kell. Az EudraVigilance 
adatbázisnak és a nemzeti adatbázisnak 
teljes mértékben interoperábilisnak kell 
lenniük.

Or. en

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 
szinten egyaránt.

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a betegek közvetlenül hozzáférjenek az EudraVigilance 
adatbázis adataihoz. Ez biztosítja a minőségi közérdekű információk könnyű elérhetőségét és 
gyors terjedését.
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Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) 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 és 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 feltárása, 
értékelése, megértése és megelőzése, 
valamint a kockázatok csökkentésére és a 
gyógyszerek előnyeinek növelésére 
irányuló, a közegészség megóvását célzó 
lépések azonosítása és megtétele 
érdekében lehetővé kell tenni a személyes 
adatok EudraVigilance rendszeren belüli 
feldolgozását, az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően.
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerhasználók személyes adatainak a farmakovigilanciai folyamat különböző 
szakaszaiban sorra kerülő feldolgozását a 95/46/EK irányelvben rögzített adatvédelmi 
elvekkel összhangban kell végezni.

Módosítás 5

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

A 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. en

Módosítás 6

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

A szöveg a következő 21a. cikkel egészül 
ki:

törölve

„21a. cikk

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

(1) meghatározott intézkedések 
meghozatala a kockázatkezelési 
rendszerben szereplő gyógyszer 
biztonságos alkalmazása érdekében;

(2) engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálat lefolytatása;

(3) a IX. címben említetteknél szigorúbb 
mellékhatás-nyilvántartási vagy 
bejelentési követelmények teljesítése;
(4) a gyógyszer biztonságos és hatásos 
használatára vonatkozó minden egyéb 
feltétel vagy korlátozás.

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

Or. en

Indokolás

Ez a cikk nem jár hozzáadott értékkel. Azon betegek vonatkozásában, akik esetében nincsenek 
további kezelési lehetőségek (multirezisztens HIV, gyógyíthatatlan rák vagy ha a 
rendelkezésre álló terápiák gyenge eredménnyel járnak, stb.), már léteznek európai és 
tagállami szintű rendelkezések a forgalombahozatali engedélyezési eljárások felgyorsítására. 
Ez a cikk az egyszerűsített és gyorsított forgalombahozatali engedélyezési eljárások 
általánossá válását eredményezheti azokban az esetekben is, amikor erre nincs gyógyászati 
szempontból kielégítetlen igény. 
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A koordinációs csoportok üléseinek 
részletes napirendjét legkésőbb az ülés 
időpontja előtti napon közzé kell tenni. A 
koordinációs csoportok üléseiről készült 
részletes jegyzőkönyvet a meghozott 
határozatokkal és a szavazások 
részleteivel, illetve a szavazatok 
indokolásával együtt, beleértve a 
kisebbségi véleményeket is, az ülést követő 
hónapban nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciával kapcsolatos döntéshozatalnak 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 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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
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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 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok: A tagállamok:
(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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 11

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 12

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 13

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

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
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Indokolás

Az állami hatóságok felelnek a farmakovigilancia finanszírozásáért, mivel ők tartoznak 
felelősséggel a közegészség megóvásáért, és mivel ők vállaltak felelősséget az engedélyek 
kiadásáért.

Módosítás 14

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 
kockázatfelmérési tanácsadó bizottság és 
a koordinációs csoport üléseinek 
napirendje és részletes jegyzőkönyve.

Or. en

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 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az illetékes nemzeti 
hatóságoknak a területükön bekövetkező 
valamennyi súlyos mellékhatásról, a 
bejelentés kézhezvételétől számított 15 
napon belül, vagy bejelentés hiányában az 
azt követő napon, hogy az érintett jogosult 
tudomást szerzett az eseményről.
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említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 
EudraVigilance adatbázis).

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak feladata, hogy a lehető leggyorsabban 
továbbítsák az információkat a nemzeti hatóságoknak, hogy a nemzeti hatóságok világos 
képet alkothassanak a területükön bekövetkező mellékhatásokról, és adott esetben 
indokolatlan késedelem nélkül megfelelő döntéseket hozhassanak a közegészség védelmében, 
az elővigyázatosság elvével összhangban.

Módosítás 16

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 
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 valamennyi nem súlyos 
feltételezett mellékhatásról elektronikus 
úton adatokat kötelesek szolgáltatni az 
illetékes nemzeti hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak feladata, hogy a lehető leggyorsabban 
továbbítsák az információkat a nemzeti hatóságoknak, hogy azok világos képet alkothassanak 
a területükön bekövetkező mellékhatásokról, és adott esetben indokolatlan késedelem nélkül 
megfelelő döntéseket hozhassanak a közegészség védelmében, az elővigyázatosság elvével 
összhangban.
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Módosítás 17

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

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 illetékes hatóságai az 
EudraVigilance adatbázison keresztül 
férnek hozzá a mellékhatásokra vonatkozó 
jelentésekhez, és értékelik a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjaitól kapott adatok minőségét. A 
tagállamok illetékes hatóságai szükség 
szerint bevonják a betegeket és az 
egészségügyi szakembereket a jelentések 
kivizsgálásába, és gondoskodnak a 
jelentések kivizsgálásáról. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
a kivizsgálás során szerzett valamennyi 
információt továbbítják az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 18

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.
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Or. en

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 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a 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 és 
a betegek, a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai és a gyógyszerelési 
hibajelentő és megelőzési 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 a nemzeti gyógyszerészeti 
internetes portálon és más megfelelő 
eszközökön keresztül nyújtsák be.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 20

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



PE431.039v01-00 18/19 PA\799721HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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 21

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 
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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.

Or. en

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 22

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

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 időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentéseket, a gyógyszer előny/kockázat 
viszonyát elemző tudományos értékelő 
jelentéseket, ajánlásokat, véleményeket és 
határozatokat.

Or. en

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.


