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RÖVID INDOKOLÁS

A farmakovigilanciára vonatkozó két javaslattal (egy rendelet és egy irányelv) az aktuális 
események kellős közepében találjuk magunkat. A rendkívül gyors eljárást követően 
forgalomba hozott AH1N1 influenza elleni oltás körül kialakult vita jól mutatja a polgárok 
bizalomvesztését, ami a hatóságok alkalmasságát illeti, hogy védelmüket szavatolják. Egy 
legutóbbi tanulmány szerint a francia orvosok 61%-a nem szándékozik beoltatni magát. Ez a 
helyzet is bizonyítja, ha ez még egyáltalán szükséges, hogy az Európai Uniónak ki kell 
dolgoznia a farmakovigilanciára vonatkozó hatékony politikát polgárai megnyugtatása és 
védelme érdekében.

Sajnos az elmúlt években előfordultak esetek, amikor olyan gyógyszerek, amelyek bár a 
klasszikus eljárást követően kerültek forgalomba, mégis jelentős mellékhatásokat okoztak:
– az 1999-ben engedélyezett és a piacról 1994-ben kivont rofekoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx) 

gyulladáscsökkentő szer, amely nem hatékonyabb az ibuprofennél, és több ezer halálos 
kimenetelű szív- és érrendszeri megbetegedést okozott.
– a paroxetin nevű  antidepresszáns (Deroxat°, Seroxat°), amely növeli az öngyilkosság 
kockázatát;
– a rimonabant (Acomplia°), egy elhízás elleni gyógyszer, amelyet megfelelő ellenőrző 
vizsgálatok nélkül hoztak forgalomba, majd ezt követően másfél év múlva kivontak az 
európai piacról.
Több per bizonyítja, hogy a gyógyszergyártók hajlamosak a lehető leghosszabb ideig 
eltitkolni a gyógyszerek mellékhatásaira vonatkozó információkat, amelyek kedvezőtlenül 
befolyásolnák az értékesítést.
Valamennyi esetben megfigyelhető volt, hogy a döntéshozatal lassúsága és a mellékhatásokra 
vonatkozó információ visszatartása ártott a betegeknek.

Az ilyen mellékhatásokból eredő emberi veszteségek elfogadhatatlanok – a pénzügyi 
költségek pedig hatalmasak, és ezeket a közösségnek kell állnia, mivel a kórházi kezelések 
5%-át és a kórházban bekövetkező halálozási okok 5%-át jelentik.

Az értékeléstől az ellenőrzésen és a gyógyszerrel kapcsolatos tájékoztatón át a forgalomba 
hozatalig

A forgalomba hozatal engedélyezése előtt a gyógyszert értékelni kell. Ez kiválasztott betegek 
egy csoportjával történik meghatározott ideig. Ezután a farmakovigilancia feladata, hogy 
ismertesse a mellékhatásokat, hogy a lakosság körében elkerülhetők legyenek a súlyos 
következmények.

Az előadó attól tart, hogy az irányelv ahelyett, hogy erősítené a farmakovigilancia helyzetét, 
gyengíteni fogja, tekintettel az alábbiakra:

1. a kockázatkezelési tervek és más, az engedély kiadását követően elkészített tanulmányok az 
óvadék szerepét játszhatják, tehermentesítve a forgalomba hozatal engedélyezése előtti 
értékelést.  Ez csak kivételes esetben maradhat így.
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2. Az állami finanszírozási kötelezettség megszűnése azzal fenyeget, hogy a 
farmakovigilancia rendszere a gyógyszergyártóknak nyújtott szolgáltatás szintjére süllyed. Az 
előadó ezzel szemben a farmakovigilancia független nemzeti és regionális rendszereinek
megerősítését javasolja.

3. A vállalatok azzal, hogy még inkább az irányításuk alá kerül az adatok gyűjtése, elemzése 
és értelmezése, az összeférhetetlenség tarthatatlan helyzetében találják magukat. A 
vállalatoknak részt kell tudniuk venni a mellékhatások vizsgálatában, de a hatóságok 
ellenőrzése mellett és semmiképpen sem monopolhelyzetben.

4. Az adatok felhígítása, amelyeket anélkül tárolnak közvetlenül a hatalmas elektronikus 
adatbázisban, az EudraVigilance-ban, hogy lenne az adatbázis tartalmának minőségét 
biztosító eljárás. Az előadó azt javasolja, hogy az EudraVigilance-ba kizárólag a tagállamok 
farmakovigilancia tekintetében illetékes hatóságai vihessenek be adatokat (ne legyen 
lehetséges a közvetlen adatbevitel se a betegek részérők, sem pedig a gyógyszergyártók 
részéről, mivel zavart keltenének és veszélyeztetnék a lényeges adatok felhasználhatóságát).

5. A közvélemény és a független szakértők rendkívül korlátozott hozzáférése az 
EudraVigilance adatbázishoz. A farmakovigilancia adatainak átláthatósága nélkülözhetetlen a 
polgárok egészségügyi hatóságokba vetett bizalmának visszaállításához.

Több javaslat túl félénk és megerősítésre szorul.

1. Az európai kockázatkezelési konzultációs bizottság (PRAAC) létrehozatala úgy, hogy sem 
több hatáskörrel, sem nagyobb autonómiával nem rendelkezik, mint a farmakovigilanciáért 
felelős jelenlegi munkacsoport, nem teremt értéktöbbletet.
2. A farmakovigilanciával kapcsolatos adatok tekintetében továbbra is az átláthatatlanság az 
alapszabály: például az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekhez (PSURs) üzleti titok 
ürügyén nem lehet hozzáférni.  Ezeket az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket és 
minden értékelő jelentést haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

Összefoglalva:
 Meg kell erősíteni a biztonságosabb forgalomba hozatal engedélyezésével

kapcsolatos kritériumokat, amelyek azt is előírják, hogy egy új gyógyszernek 
valóságos gyógyászati előrelépést kell jelentenie; a gyorsított eljárást nem szabad 
általánossá tenni.

 Garantálni kell a farmakovigilanciával kapcsolatos adatok minőségét;
 Biztosítani kell a nyilvános és hatékony farmakovigilanciához szükséges 

eszközöket
 Erősíteni kell az átláthatóságot.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:
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Módosítás 1

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
melletti engedélyezett alkalmazásából 
eredő káros, nem kívánt hatásai 
tartozzanak bele, hanem a gyógyszerelési 
hibák következményeként felmerülő káros 
és nem szándékos hatások, valamint az 
alkalmazási előírásban nem szereplő 
felhasználás is, beleértve a termék 
helytelen használatát és az azzal való 
visszaélést is.  

Indokolás

A „mellékhatások” kifejezés minden nem kívánt hatást magába foglal, legyen az helytelen 
használat vagy akár hibás gyógyszerelés következménye. Az irányelvnek nem célja azonban a 
gyógyszerelési hibákkal kapcsolatos információk bemutatása, hanem csupán az, hogy azokat 
összefüggésbe hozza a nem kívánt hatásokkal.

Módosítás 2

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 

(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 
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valamennyi kulcsfontosságú intézkedést. valamennyi kulcsfontosságú intézkedést.
Amennyiben a forgalombahozatali 
engedélyben megadott feltételek a 
megfelelő határidőre nem teljesülnek, az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel és 
megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük 
a forgalombahozatali engedély 
haladéktalan felfüggesztésére vagy 
visszavonására.

Indokolás

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 fontos a jogszabályok terén a szigorúbb követelmények bevezetése, hogy a 
gyógyszergyártó vállalatok maradéktalanul elvégezzék az általuk megígért vizsgálatokat.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak érdekében, hogy biztosított 
legyen az engedélyezett gyógyszerek 
biztonságosságára vonatkozó valamennyi 
szükséges kiegészítő adat, az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a 
forgalombahozatali engedély megadásakor 
vagy azt követően gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat írjanak elő, és ezt az előírást 
már a forgalombahozatali engedély 
megadásakor ki kell kötni.

(8) Annak érdekében, hogy biztosított 
legyen az engedélyezett gyógyszerek 
biztonságosságára vonatkozó valamennyi 
szükséges kiegészítő adat, az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a 
forgalombahozatali engedély megadásakor 
vagy azt követően gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatokat írjanak elő, és ezt az előírást 
már a forgalombahozatali engedély 
megadásakor ki kell kötni. Amennyiben a 
forgalombahozatali engedélyben megadott 
feltételek a megfelelő határidőre nem 
teljesülnek, az illetékes hatóságoknak 
hatáskörrel és megfelelő forrásokkal kell 
rendelkezniük a forgalombahozatali 
engedély haladéktalan felfüggesztésére 
vagy visszavonására. 

Indokolás

A tapasztalatok szerint a vállalatok sok esetben, amikor engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálat lefolytatására kötelezték őket, nem végezték el ezt. Ennek 
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következtében az orvosok és a betegek továbbra sem lehetnek bizonyosak abban, hogy egyes 
kritikus, például rák- vagy szívbetegségek kezelésére alkalmazott gyógyszerek hatékonyak-e. 
Ezért fontos a jogszabályok terén a szigorúbb követelmények bevezetése, hogy a 
gyógyszergyártó vállalatok maradéktalanul elvégezzék az általuk megígért vizsgálatokat.

Módosítás 4

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. Biztosítani kell, hogy a
megerősített farmakovigilanciai rendszer 
nem vezet a forgalombahozatali 
engedélyek elhamarkodott megadásához. 
A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, e 
mellékhatásokra a külső csomagoláson 
külön jelzés, valamint a 
betegtájékoztatóban egy megfelelő 
magyarázó mondat utaljon, 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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Indokolás

A fokozott figyelemmel kísért gyógyszerekre vonatkozó külön figyelmeztetések segítik az 
egészségügyi szakembereket és a betegeket is, hogy tudják, melyek a fokozottan ellenőrzött 
gyógyszerek és nagyobb tudatossággal jelentsenek minden esetlegesen jelentkező kedvezőtlen 
reakciót, ahogyan azt a US Institute of Medicine 2006-os jelentésében javasolja. Ez az 
intézkedés fokozható azzal, hogy a csomagolásra például fekete háromszög (…) ábrát 
helyeznek, amelyet néhány tagállamban már jól ismernek és alkalmaznak.

Módosítás 5

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 beteg-
és fogyasztói szervezetekkel, egészségügyi 
szakemberek szervezeteivel, a 
tagállamokkal és más érintett felekkel 
való konzultációt követően az alkalmazási 
előírások és a betegtájékoztatók 
olvashatóságáról szóló értékelő jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az említett 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.
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Indokolás

Problémás az alkalmazási előírás fogalma, fontosabb, hogy a szöveg olvashatóan legyen 
megfogalmazva annak érdekében, hogy a beteg minden szükséges információt elolvasson.

Módosítás 6

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.

Indokolás

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

Módosítás 7

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 jogosultjait 
kötelezni kell, hogy az általuk 
nyilvánosságra hozandó 
gyógyszerbiztonsági bejelentéseket 
előzetes engedélyezés céljából nyújtsák be 
a hatóságokhoz. A kérelmet követően a 
hatóságoknak haladéktalanul előzetesen 
értesíteniük kell egymást ezekről a 
gyógyszerbiztonsági bejelentésekről
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a vállalatok által a gyógyszerek tekintetében a nyilvánosság számára 
nyújtott információ ne szolgáljon promóciós célokat. Az információ előzetes értékelésének 
elvét már alkalmazzák a betegtájékoztatók, a nyilvános kampányok esetében, valamint 
szerepel a nyilvánosság számára a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatásról szóló 
jelenleg tárgyalt javaslatban is, és a következetesség érdekében a farmakovigilanciai 
információk esetében is alkalmazni kell.

Módosítás 8

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.

Indokolás

A farmakovigilanciával kapcsolatos tevékenységeket államilag kell finanszírozni, nemcsak 
azok függetlenségének biztosításáért, hanem azért is, hogy a tagállamok teljes mértékben 
felelhessenek (anyagilag is) a farmakovigilanciáért, mivel ők a mellékhatásokkal kapcsolatos 
költségek viselői mind a morbiditás, mind a halálozás vonatkozásában. Az Európai Bizottság 
állítja, hogy becslések szerint a kórházi betegfelvételek 5 %-ára gyógyszermellékhatás miatt 
kerül sor, a kórházi betegek 5 %-a gyógyszermellékhatásban szenved, és a kórházi 
elhalálozások ötödik leggyakoribb oka gyógyszermellékhatás.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Ezen irányelv nem sérti a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok1
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szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet, valamint a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok2 szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet. 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. Ez a cél 
alapvető közérdek, amely mindaddig 
indokolttá teszi az azonosítható 
egészségügyi adatok feldolgozását, amíg 
az azonosításra csak szükség esetén kerül 
sor, és az érintett felek az adatok 
feldolgozásának szükségességét a 
farmakovigilanciai folyamat valamennyi 
szakaszában értékelik.
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
2  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Indokolás

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

Módosítás 10

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.”
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Indokolás

Vissza kell állítani az eredeti megfogalmazást (a 2001/83/EK egységes szerkezetbe foglalt 
irányelv 1. cikkének 11. pontja), amely pontosan utal a normál használatra, és nem 
téveszthető össze a helytelen alkalmazással vagy a gyógyszerrel való visszaéléssel. 

Módosítás 11

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 nem kívánatos hatás: 
Olyan nem kívánt esemény, amely során 
nem zárható ki az esemény és a gyógyszer 
közötti ok-okozati összefüggés.

Indokolás

A „mellékhatás” kifejezést a pontosabb, a szakmai körökben használatos és nemzetközileg is 
használt kifejezéssel – „nem kívánatos hatás” – kell helyettesíteni, amelyet a szakértők 
használnak, és amely nemzetközileg elfogadott. Szerkesztési megjegyzés: az irányelv és a 
726/2004/EK rendelet többi részében is ennek megfelelően kell módosítani a szöveget, ha a 
módosítás elfogadásra kerül.

Módosítás 12

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 

(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
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hatékonyságát. profilját és előny/kockázat arányát, vagy 
mérje a kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságát.

Indokolás

Az engedélyezés utáni vizsgálat célja a gyógyszer embereken jelentkező káros 
mellékhatásainak ellenőrzése. Nem célja az „engedélyezés utáni biztonság” ellenőrzése. Az 
engedélyezés utáni biztonsági vizsgálatok nem szolgálhatnak arra, hogy megfelelő értékelés 
hiányában olcsóbban hozzá lehessen jutni a forgalombahozatali engedélyhez. 

Módosítás 13

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 már 
feltárt, illetve később azonosításra kerülő 
kockázatok számszerűsítése vagy
elkerülése, beleértve az ilyen 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is, továbbá amelynek célja az 
új kockázatok korai megállapítása.

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 kell lehetővé tennie.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 28 c pont
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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
teljesítése érdekében az alábbiakra
szolgáló rendszer:

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; valamint

b) a fenti információk tudományos 
értékelése a forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkező gyógyszerek 
kockázat/előny viszonyában bekövetkező 
változás felismerése érdekében. 

Indokolás

A farmakovigilancia mindenekelőtt a betegek szolgálatában álló, megfigyelésen alapuló 
tudományos terület. Nem célja a „gyógyszer biztonságosságának” (kétértelmű kifejezés, mivel 
pozitív konnotációjának köszönhetően megtévesztő) ellenőrzése: a farmakovigilanciai adatok 
nem olyan kereskedelmi adatok, amelyeket egy vállalat vevőszolgálata gyűjt. A 
farmakovigilancia célja a gyógyszer embereken jelentkező mellékhatásainak figyelemmel 
kísérése. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – d a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 32 a, 32 b és 32 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szövegbe a következő pontokat kell 
beilleszteni:
„(32a) Gyógyszerelési hiba: adott 
gyógyszerrel kapcsolatos cselekvés nem 
szándékos elvégzése vagy el nem végzése, 
ami a betegre nézve valamely kockázat 
vagy mellékhatás oka lehet. A 
gyógyszerelési hiba lényegében 
elkerülhető, mivel arról tanúskodik, hogy 
mi az, amit nem tettek meg és meg kellett 
volna tenni a beteg gyógyszeres kezelése 
során. A gyógyszerelési hiba a gyógyszer 
felhasználásának egy vagy több szakaszát 
érintheti, mint például a 
gyógyszerkönyvből való kiválasztását, 
felírását, kiadását, a receptek elemzését, a
gyógyszer elkészítését, tárolását, 
szállítását, beadását, a tájékoztatást és az 
azt követő kezelést, de a kapcsolódó 
területeket is, mint például a 
transzmissziót vagy a transzkripciót.
(32b) Helytelen használat: a termék 
alkalmazási előírásában szereplő 
javallatoknak nem megfelelő 
felhasználás. 
(32c) Az utasításoknak nem megfelelő, 
orvosilag indokolt használat: a kiértékelés 
adatain alapuló, azonban a termék 
alkalmazási előírásaiban szereplő 
felvilágosításokat szándékosan be nem 
tartó felhasználás különleges esete.”

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 17

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

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 a betegtájékoztató tartalmazza a
következőket:  

a) a nyilatkozat így szól: „Ez az újonnan 
engedélyezett gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll a mellékhatásairól 
szóló ismeretek bővítése érdekében. 
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve, internetes és postai címe, valamint 
telefonszáma >-nak/-nek vagy közvetlenül 
a gyógyszertárnak.”; 
b) piros háromszöggel keretezett 
felkiáltójel. Ez a szimbólum a csomagolás 
külső részén is szerepel, azzal az 
útmutatással kísérve, hogy a gyógyszer 
alkalmazása előtt javasolt a 
betegtájékoztató elolvasása. 

Indokolás
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
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aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Módosítás 18

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, és adott esetben 
a meglévő kezelésfajtákat. Az értékelő
jelentést frissítik, ha az érintett gyógyszer 
minőségének, biztonságosságának vagy 
hatásosságának értékelésével kapcsolatban 
fontos új adat merül fel.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a gyógyszer kielégítetlen egészségügyi 
szükségletet fedez és előny/kockázat 
viszonya kedvező, a forgalombahozatali 
engedélyt csak egy vagy több, az 
alábbiakban felsorolt feltétellel lehet 
megadni:

(1) meghatározott intézkedések 
meghozatala a kockázatkezelési 
rendszerben szereplő gyógyszer 

(1) meghatározott intézkedések 
meghozatala a kockázatkezelési 
rendszerben szereplő gyógyszer 
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biztonságos alkalmazása érdekében; biztonságos alkalmazása érdekében;
(2) engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálat lefolytatása;

(2) engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
vizsgálat lefolytatása;

(3) a IX. címben említetteknél szigorúbb 
mellékhatás-nyilvántartási vagy bejelentési 
követelmények teljesítése;

(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.

(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.

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

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg összhangba kerüljön a jelenleg hatályos rendelkezésekkel 
(507/2006 rendelet), amelyek értelmében csak akkor adható ki egy központi, feltételekhez 
kötött forgalombahozatali engedély, ha az előny/kockázat viszony pozitív, a közegészségre 
gyakorolt kedvező hatás ellensúlyozza az abból adódó kockázatokat, hogy további adatokra 
van szükség és ki nem elégített egészségügyi igények teljesítéséről van szó. Jelenleg a 
feltételekhez kötött forgalombahozatali engedélyeket évente újra kell értékelni, és a 
betegtájékoztatóban szerepel, hogy a forgalombahozatali engedély megújítása a 
meghatározott feltételek teljesítésétől függ.

Módosítás 20

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,
valamint farmakovigilanciai rendszerét, 
hogy mutassa be az előny/kockázat 
viszony újraértékeléséhez szükséges 
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adatokat.

Módosítás 21

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 
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csoport az alábbi feladatokat végzi:
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 
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 
csoportok titkárságát.

Módosítás 22

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.

Indokolás

Horizontális változtatás szükséges az egész javaslatban – A javaslat szerint egy 
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farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság jönne létre, amelyet fontos 
farmakovigilanciával kapcsolatos feladatkörrel ruház fel, ugyanakkor hatósági szerepkör 
helyett csak tanácsadó szerepet szán neki. A bizottság szerepét meg kell erősíteni, amelyet az 
elnevezésében is tükrözni kell. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladataik teljesítése érdekében a 
koordinációs csoport tagjai és a szakértők a 
forgalombahozatali engedélyezéssel 
foglalkozó 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.

Feladataik teljesítése érdekében a 
koordinációs csoportok tagjai és a 
szakértők a forgalombahozatali 
engedélyezéssel, valamint a 
farmakovigilanciával foglalkozó 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.

A tagok – legyenek akár az Ügynökségtől, 
akár az engedélyek kedvezményezettjeitől 
– 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 
koordinációs csoport tagja is.

A koordinációs csoport tagjai a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kockázatok értékelése érdekében 
nincsenek a forgalombahozatali 
engedélyezéssel foglalkozó nemzeti 
szerveknek alárendelve.
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Módosítás 24

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

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő ha) ponttal 
egészül ki:
„ha) egy, a betegtájékoztatóról 
leválasztható rész a következő 
nyilatkozattal: „Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a 
háziorvosnak, gyógyszerésznek vagy a(z) -
nak/-nek”;”

Módosítás 26

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 
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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.”

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „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.”

Indokolás

Mivel a betegtájékoztatóban szereplő információkat sokszor évente többször (átlagosan 2–3-
szor) frissítik, az új információk félkövér betűvel és speciális szimbólummal történő kiemelése 
azzal a kockázattal járna, hogy a betegekben azt a téves benyomást keltheti, mintha ezek az 
információk a többinél fontosabbak lennének, továbbá zavarossá tenné a betegtájékoztatót.

Módosítás 27

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: 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 elemeket
is fel kell tüntetni:

a) a nyilatkozat így szól: „Ez az újonnan 
engedélyezett gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll a mellékhatásairól 
szóló ismeretek bővítése érdekében. 
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve, internetes és postai címe, valamint 
telefonszáma >-nak/-nek vagy közvetlenül 
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a gyógyszertárnak.”; 
b) piros háromszöggel keretezett 
felkiáltójel. Ez a szimbólum a csomagolás 
külső részén is szerepel, azzal az 
útmutatással kísérve, hogy a gyógyszer 
alkalmazása előtt javasolt a 
betegtájékoztató elolvasása. 

Indokolás

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Módosítás 28

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.”

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok: A tagállamok:
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(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 
intézkedések között szerepel az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
számára tartott képzés és a betegeknek 
szánt tájékoztató kampány is. A betegek 
tájékoztatásába és képzésébe a 
betegszervezeteket is bevonják;

(1a) tájékoztató kampányokat folytatnak a 
mellékhatások bejelentésének 
fontosságáról és lehetséges módjairól; 
(1b) elősegítik a betegek általi közvetlen 
bejelentést azáltal, hogy a bejelentés 
internetes formája mellett biztosítanak egy 
leválasztható részt a betegtájékoztatón, 
amely eljuttatható az orvosnak, a 
gyógyszerésznek vagy az illetékes nemzeti 
hatóságnak;

(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;

(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, a feltételezett
mellékhatásokról szóló jelentésekben 
szereplő valamennyi biológiai gyógyszer 
azonosítható legyen a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának neve, a nemzetközi 
szabadnév (INN), a gyógyszer neve és a 
gyártási szám alapján, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak, és ennek 
során a 726/2004/EK rendelet 25. cikkével 
összhangban kialakított szabványos 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
alkalmazzák, az EudraVigilance rendszer 
fejlődésének megfelelő 
figyelembevételével; valamint 
végrehajtják a szükséges intézkedéseket a 
betegek számára kiadott biológiai 
gyógyszerek nyomonkövethetőségének 
biztosítása érdekében;
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(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;
(3b) megteszik a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy a nyilvánosság 
számára könnyebbé váljék a 
mellékhatások bejelentése, különösen 
azáltal, hogy a gyógyszertárakban olyan –
a technikai kritériumokkal összhangban 
kidolgozott – megfelelő 
formanyomtatványokat biztosítanak e 
célra, amelyek megfelelnek az egyszerű 
felépítés és egyszerű nyelvezet elveinek, és 
általánosan hozzáférhetőek a 
nyilvánosság számára; ezeket a 
formanyomtatványokat a gyógyszerészek 
megküldik az illetékes hatóságoknak;

(4) megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy forgalombahozatali 
engedély olyan jogosultjára, aki nem 
teljesíti az ezen cím alatt előírt 
kötelezettségeit, hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat szabjanak ki.

(4) megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy forgalombahozatali 
engedély olyan jogosultjára, aki nem 
teljesíti az ezen cím alatt előírt 
kötelezettségeit, hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat szabjanak ki.

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

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 betegektől származó bejelentéseknek a bejelentés fontosságáról szóló 
tájékoztató kampányokkal kell párosulniuk.
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Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 31

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.

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekhez való kiegészítő 
hozzájárulásként.
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Módosítás 32

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

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

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.

Módosítás 33

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 
vagy harmadik országban bekövetkező 
valamennyi feltételezett mellékhatást, 
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek klinikai vizsgálatok 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 a 
2001/20/EK irányelv szerint is nyilván kell
tartani és bejelenteni.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől 

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja az illetékes nemzeti hatóságnak 
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és egészségügyi szakemberektől 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozóan
elektronikus úton kapott bejelentéseket.

továbbítja a betegektől és egészségügyi 
szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan kapott
bármilyen bejelentést, annak 
kézhezvételétől számított 7 napon belül. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
tájékoztatja a beteget és az egészségügyi 
szakembert, hogy bejelentését továbbította 
az illetékes nemzeti hatóságoknak, amely 
a továbbiakban felel annak nyomon 
követéséért.
Az illetékes nemzeti hatóságok a 
betegektől és egészségügyi szakemberektől 
a feltételezett mellékhatásokra 
vonatkozóan postai úton, telefonon, faxon 
vagy elektronikus úton kapott egyetlen 
bejelentést sem utasíthatnak el.

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 tevékenységük szerinti 
piacokon 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 illetékes nemzeti 
hatóságoknak.

A 726/2004/EK rendelet 27. cikke 
értelmében az Ügynökség által 
figyelemmel kísért kiadványok listáján 
említett hatóanyagokat tartalmazó 

A 726/2004/EK rendelet 27. cikke 
értelmében az Ügynökség által 
figyelemmel kísért kiadványok listáján 
említett hatóanyagokat tartalmazó 
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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.

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.

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.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a 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 a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül, valamint 
postai úton, telefonon és faxon 
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nyújthassák be.

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, az 
engedélyben szereplő utasításoktól eltérő 
használatból eredő nem kívánt hatásokról
szóló jelentések az EudraVigilance 
adatbázis, valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért 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.

Módosítás 35
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély tulajdonosai a nem kívánatos 
hatásokról elektronikus úton a nemzeti 
adatbankok számára is továbbítsanak 
információkat, hogy így hatékonyabban és 
hamarabb lehessen az országspecifikus 
biztonsági problémákat felismerni.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha forgalombahozatali engedély 
felfüggesztését vagy érvénytelenítését
tervezik;

a) ha a farmakovigilanciai adatok 
értékelésének eredményeképpen az 
alábbiakat tervezik:
– a forgalombahozatali engedély 
felfüggesztése vagy érvénytelenítése;

b) ha azt tervezik, hogy megtiltják egy 
gyógyszer forgalmazását;

– egy gyógyszer forgalmazásának 
megtiltása;

c) ha azt tervezik, hogy elutasítják egy 
forgalombahozatali engedély megújítását;

– egy forgalombahozatali engedély
megújításának elutasítása;

Indokolás

A közösségi eljárás pontosítása.

Módosítás 37

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

1. A 107i. cikk (1) bekezdésében említett 
értesítést követően az Ügynökség az 
európai gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon keresztül nyilvánosan bejelenti az 
eljárás megindítását.

1. A 107i. cikk (1) bekezdésében említett 
értesítést követően az Ügynökség értesíti a 
forgalombahozatali engedélyek érintett 
jogosultjait és az európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
keresztül nyilvánosan bejelenti az eljárás 
megindítását.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Ügynökséggel, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően a 6. cikk
(1) bekezdése szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében követendő 
farmakovigilancia terén kialakult legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokat 
dolgoz ki és tesz közzé az alábbi területek 
tekintetében:

A Bizottság az Ügynökséggel, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően a 6. cikk
(1) bekezdése szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében követendő 
farmakovigilancia terén kialakult legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokat 
dolgoz ki és tesz közzé az alábbi területek 
tekintetében:

(1) farmakovigilanciai rendszer 
kidolgozása és működtetése a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által, valamint a farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjának tartalma 
és naprakészen tartása;

(1) farmakovigilanciai rendszer 
kidolgozása és működtetése a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által, valamint a farmakovigilanciai 
rendszer törzsdokumentációjának tartalma 
és naprakészen tartása;

(2) a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, az illetékes nemzeti hatóságok 
és az Ügynökség által farmakovigilanciai 
tevékenységeik végrehajtása során végzett 
minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés.

(2) a forgalombahozatali engedély 
jogosultja, az illetékes nemzeti hatóságok 
és az Ügynökség által farmakovigilanciai 
tevékenységeik végrehajtása során végzett 
minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés.

(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;
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(4) az EudraVigilance adatbázisban az 
adatok követésére alkalmazott módszertan, 
amellyel megállapítják, hogy fennállnak-e 
új vagy megváltozott kockázatok;

(4) az EudraVigilance adatbázisban az 
adatok követésére alkalmazott módszertan, 
amellyel megállapítják, hogy fennállnak-e 
új vagy megváltozott kockázatok;

(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;

(6) az elektronikus formában benyújtott 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
formátuma;

(6) az elektronikus formában benyújtott 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
formátuma;

(7) az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokhoz 
alkalmazott vizsgálati tervek, kivonatok és 
végleges jelentések formátuma;

(7) az engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatokhoz 
alkalmazott vizsgálati tervek, kivonatok és 
végleges jelentések formátuma;

(8) a farmakovigilancia keretében tett 
nyilatkozatokra vonatkozó eljárások és 
formátumok.

(8) a farmakovigilancia keretében tett 
nyilatkozatokra vonatkozó eljárások és 
formátumok.

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 a betegek 
tudományos szempontú igényein 
alapulnak, figyelembe veszik a 
farmakovigilancia terén végzett 
nemzetközi harmonizációt, és szükség 
szerint felülvizsgálják őket a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele
érdekében.

A 102. cikk (3) bekezdése és e cikk 
alkalmazásában a Bizottság az 
Ügynökséggel, a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel együttműködésben 
pontos iránymutatásokat készít az adatok 
gyógyszertárakban és más, gyógyszereket 
kiadó vagy gyógyszerek beadását végző 
intézményekben történő hatékony 
nyilvántartására vonatkozóan annak 
biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak azok az adatok, amelyek a 
farmakovigilanciai jelentések 
elkészítéséhez vagy valamely gyógyszer 
mellékhatásainak a forgalombahozatali 
engedély jogosultja általi értékeléséhez 
szükséges adatok, valamint hogy 
könnyebb legyen a nyomon követési 
vizsgálatok elvégzése a 
forgalombahozatali engedély jogosultja és 
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a nemzeti hatóságok számára.

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 39

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 mellékhatásainak profilját 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.
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