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Módosítás 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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vizsgálatokat írjanak elő, és ezt az előírást 
már a forgalombahozatali engedély 
megadásakor ki kell kötni. 

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.

Or. pt

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 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. 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 
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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.

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.   

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata nem írja le egyértelműen, hogy a beteg számára az információt milyen 
formában kell nyújtani. A módosítás ezt egyértelművé teszi.

Módosítás 36
Werner Langen

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 

(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. Elengedhetetlen e tekintetben, 
hogy a jobb farmakovigilanciai rendszer 
ne vezessen a gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélyének elhamarkodott 
megadásához. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell 
ösztönözni, hogy az ilyen gyógyszerek 
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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.

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.  

Or. de

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszernek nem szabad a gyógyszerek forgalomba hozatali 
engedélyének elhamarkodott megadásához vezetnie.

Módosítás 37
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az általuk 
alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó 
legrelevánsabb információkat, az 
alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, amelyek között szerepelnie 
kell a gyógyszer jótékony hatásainak és a 
potenciálisan káros hatásainak, valamint
további útmutatásoknak a gyógyszer 
biztonságos és hatékony használatáról.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem írja le egyértelműen, hogy a beteg számára az információt milyen 
formában kell nyújtani. A módosítás ezt egyértelművé teszi.

Módosítás 38
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottságnak az EMEA-val 
együttműködve, a fogyasztói és 
betegszervezetekkel, orvosok és 
gyógyszerészek szervezeteivel, 
társadalombiztosítási szervezetekkel, a 
tagállamokkal és más érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően 
haladéktalanul értékelő jelentést kell 
benyújtania 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 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

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 40
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

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.
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Módosítás 41
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

28b. Kockázatkezelési rendszer: olyan 
farmakovigilanciai tevékenységek és 
beavatkozások összessége, amelyek célja a 
gyógyszerekkel kapcsolatos már feltárt, 
illetve később azonosításra kerülő 
kockázatok megállapítása, bemutatása, 
elkerülése vagy minimalizálása, beleértve 
az ilyen beavatkozások hatékonyságának 
értékelését is. 

Or. pt

Indokolás

A kockázatkezelési rendszer és a farmakovigilanciai beavatkozások célja azon új kockázatok 
megállapítása, számszerűsítése, elkerülése vagy minimalizálása, amelyeket a klinikai 
vizsgálatok során nem tártak fel.

Módosítás 42
António Fernando Correia De Campos

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 

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében a betegtájékoztató tartalmazza a 
következő nyilatkozatokat:  
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címe>-nak/-nek.
a) „Ez az újonnan engedélyezett
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll a 
mellékhatásaira vonatkozó ismeretek 
bővítése érdekében. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve, internetes 
és postai címe és 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. 

Or. pt

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 43
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a forgalombahozatali 
engedély jogosultja legalább kilenc 
hónappal azt megelőzően, hogy az (1) 
bekezdéssel összhangban a 
forgalombahozatali engedély 
érvényessége megszűnik, benyújtja az 
illetékes nemzeti hatóságnak a minőségre, 
biztonságosságra és hatásosságra 
vonatkozó dokumentáció egységes 

Ebből a célból a forgalombahozatali 
engedély jogosultja benyújtja az illetékes 
nemzeti hatóságnak a minőségre, 
biztonságosságra, hatásosságra és a 
hozzáadott értékre (pl. csökkentett 
mérgezőség) vonatkozó dokumentáció 
egységes szerkezetbe foglalt változatát. 
Ennek a változatnak magában kell 
foglalnia a IX. címmel összhangban 
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szerkezetbe foglalt változatát, beleértve a
IX. címmel összhangban benyújtott, 
mellékhatásokra vonatkozó jelentések és 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
adatainak értékelését, a forgalombahozatali 
engedély megadása után végrehajtott 
valamennyi módosítást.

benyújtott, mellékhatásokra vonatkozó 
jelentések és időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentések adatainak 
értékelését, a forgalombahozatali engedély 
megadása után végrehajtott valamennyi 
módosítást legalább kilenc hónappal azt 
megelőzően, hogy az (1) bekezdéssel 
összhangban a forgalombahozatali 
engedély érvényessége megszűnik.

Or. it

Indokolás

Jelenleg a gyógyszerekre vonatkozó európai jogszabályok rendelkezései szerint három 
tulajdonságuk alapján engedélyezhetők: minőségük, hatásosságuk és biztonságosságuk 
alapján. Ez nem tűnik elegendőnek, mivel így engedélyezhetnek a jelenleg forgalomban 
lévőkhöz képest kevésbé hatékony termékeket is. Éppen ezért fontos megjelölni a „hozzáadott 
értéket”, ami lehet a magasabb hatékonyság, kisebb mérgezőség stb.

Módosítás 44
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
csoportra.

Or. it

Indokolás

Garantálni kell a szakértők teljes függetlenségét, mivel az engedélyezők kevés hajlandóságot 
mutatnak arra, hogy visszavonjanak a piacról olyan gyógyszereket, amelyeket már 
engedélyeztek.
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Módosítás 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

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

aa) a gyógyszer lényeges tulajdonságainak 
rövid leírása annak érdekében, hogy a 
beteg megértse a gyógyszer jótékony és 
potenciálisan káros hatásait, és a 
gyógyszert biztonságosan és hatékonyan 
használhassa;

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata nem írja le egyértelműen, hogy a beteg számára az információt milyen 
formában kell nyújtani. A módosítás ezt egyértelművé teszi.

Módosítás 46
Marian-Jean Marinescu

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) 
<az illetékes nemzeti hatóság neve, 
internetes és postai címe és/vagy telefon-
és faxszáma>-nak/-nek”;”

Or. en
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Módosítás 47
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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

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

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

a) „Ez az újonnan engedélyezett
gyógyszer az általa okozott mellékhatások 
jobb megismerése érdekében intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve, internetes 
és postai címe és 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. 

Or. pt

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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. A 86. cikk (2) bekezdésének első 
francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„az V. cím rendelkezéseiben 
szabályozott címkézés, és az ahhoz 
mellékelt betegtájékoztató, valamint a 
gyógyszer alkalmazási előírása, akkor is, 
ha azokat változatlan formában a 
gyógyszertől függetlenül is nyilvánosságra 
hozták kiegészítő promóciós vonatkozások 
nélkül,”

Or. de

Indokolás

Az engedélyező hatóságok által engedélyezett dokumentumok (betegtájékoztató és az 
alkalmazási előírás) fontos információkat tartalmaznak a gyógyszerről. Egyértelművé kell 
tenni, hogy e dokumentumok nyilvánosságra hozatala nem tekinthető reklámnak, amennyiben 
az nem kötődik promócióhoz (pl. dicsérő bemutatás vagy kiegészítő, reklámozó tájékoztatás 
keretei közé illesztés által), és a hatóságok által engedélyezett megfogalmazást használják. 

Módosítás 50
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 51
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) elősegítik a betegek általi közvetlen 
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;

Or. en

Módosítás 52
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) tájékoztató kampányokat folytatnak a 
mellékhatások bejelentésének 
fontosságáról és lehetséges módjairól;

Or. pt

Indokolás

Ösztönözni kell a nyilvánosságot a gyógyszerek mellékhatásainak bejelentésére, felhívva a 
figyelmet ennek fontosságára és tájékoztatást adva arról, hogy hogyan lehet ezt megtenni.
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Módosítás 53
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) biztosítják, hogy a területükön felírt, 
kiadott vagy értékesített, 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;

Or. en

Indokolás

Mivel a biotechnológiai gyógyszerek mint „élő termékek” eltérnek a hagyományos 
gyógyszerektől, külön szabályozásra van szükség arra vonatkozóan, hogy mellékhatások 
esetén milyen típusú információkat kell jelenteniük az egészségügyi szakembereknek annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a gyógyszer nyomon követhetősége és lehetővé váljék a 
mellékhatás okának megállapítása.

Módosítás 54
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

esetben a mellékhatásokról szóló jelentések 
kivizsgálásával biztosítják, hogy a 
területükön felírt, kiadott vagy értékesített, 
mellékhatásokról szóló jelentésekben 
szereplő valamennyi biológiai gyógyszer 
azonosítható legyen a 726/2004/EK 
rendelet 25. cikkével összhangban 
kialakított tartalomformátum és eljárás 
alkalmazásával, és végrehajtják a 
szükséges intézkedéseket a betegeknek 
adott biológiai gyógyszerek nyomon 
követhetőségének biztosítására;

Or. en

Indokolás

A 108. cikk utolsó bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik. A 102. cikkhez javasolt (3) 
bekezdés a 726/2004/EK rendelet megfelelő módosításán keresztül az Európai 
Gyógyszerügynökség feladatává teszi a tartalom, a formátum és a szükséges eljárások 
kidolgozását a biológiai gyógyszerek mellékhatásainak jelentéséhez, az uniós szintű 
farmakovigilancia hatékonyságának fokozása érdekében.

Módosítás 55
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) megteszik a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy a nyilvánosság 
számára könnyebbé váljék a 
mellékhatások bejelentése, különösen 
azáltal, hogy a gyógyszertárakban olyan 
megfelelő formanyomtatványokat 
biztosítanak e célra, amelyek technikai 
kritériumok alapján kerülnek 
kidolgozásra, összhangban állnak az 
egyszerű felépítés és egyszerű nyelvezet 
elveivel, és általánosan hozzáférhetőek a 
nyilvánosság számára; ezeket a 
formanyomtatványokat a gyógyszerészek 
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megküldik az illetékes hatóságoknak;

Or. pt

Indokolás

A bejelentés folyamatát egyszerűbbé kell tenni a betegek számára annak érdekében, hogy 
gyakrabban tegyenek bejelentést a mellékhatásokról.

Módosítás 56
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek egymással 
annak érdekében, hogy megfelelő 
készségeket és képességeket fejlesszenek 
ki a farmakovigilanciai rendszer 
területükön történő felügyeletére.

Or. pt

Indokolás

Minden tagállamnak teljes mértékben felelősnek kell lennie a saját területén működő 
farmakovigilanciai rendszer azonosításáért és nyomon követéséért.

Módosítás 57
António Fernando Correia De Campos

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 

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

fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekhez való 
hozzájárulásként.

Or. pt

Indokolás

A farmakovigilanciai tevékenységek felügyeletével kapcsolatban felmerülő költségeket 
meghaladó magánfinanszírozási rendszer bevezetése megkérdőjelezné az ügynökségnek a 
szóban forgó iparággal szembeni függetlenségét. Másrészről viszont egy szigorúan 
közfinanszírozási rendszer elfogadása súlyos terheket jelentene az ügynökség számára, és 
mentesítené az ipart a felelősség alól. A módosítás célja egy hatékonyabb és méltányosabb 
finanszírozási rendszer felállítása.

Módosítás 58
António Fernando Correia De Campos

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. az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések összefoglalója, amely 
tartalmazza az illetékes hatóságok általi 
értékelést, ideértve a gyógyszer 
előny/kockázat-viszonyának elemzését.

Or. pt

Indokolás

Az internetes portáloknak információkkal kell szolgálniuk a farmakovigilanciai rendszerrel 
kapcsolatban, de a felhasználók számára nem közérthető az, ha ezeket az információkat a 
mellékhatásokról szóló jelentések átfogó listáinak formájában közlik. A könnyebb érthetőség 
érdekében a tájékoztatást egyszerűsített formában kell közölni.
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Módosítás 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül is 
benyújthassák.

Or. de

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyanús esetek többségét levélben vagy faxon jelentik. Ha az 
elektronikus jelentés az egyetlen lehetőség, akkor (különösen az egészségügyben dolgozók 
esetében) csökkenhet a jelentési hajlandóság.  Éppen ezért több jelentési módozatnak kell 
rendelkezésre állnia. 

Módosítás 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a feltételezett mellékhatások 
bejelentésének keretében a tudomásukra 
hozott gyógyszerelési hibákról szóló 
jelentések az EudraVigilance adatbázis, 
valamint az adott tagállamban a 
betegbiztonságért felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 

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 felelős valamennyi 
hatóság rendelkezésére álljanak.
Gondoskodnak arról is, hogy az adott 
tagállamban a gyógyszerekért felelős 
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hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

hatóságokat tájékoztassák az adott 
tagállamban a betegbiztonságért felelős 
hatóságok tudomására hozott valamennyi 
feltételezett mellékhatásról.

Or. de

Indokolás

A mellékhatás meghatározásában eddig használt „szokásos adag” feltétel (1. cikk, 11.) 
törlésével a jövőben a gyógyszerelési hibákat összevonják a nem előírásszerű felhasználással. 
A nem kívánatos hatások jelentésekor ezért azt is meg kell adni, hogy az az engedélyben 
szereplőknek megfelelő használat során lépett-e föl. Az adatbázisban kiegészítő utalást kell 
tenni az a nem előírásszerű felhasználásra, mivel ez a haszon-kockázat becslése 
szempontjából releváns adat.

Módosítás 61
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

Módosítás 62
Marian-Jean Marinescu

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

a) ha forgalombahozatali engedély 
felfüggesztését vagy érvénytelenítését 
tervezik;

a) ha a farmakovigilanciai adatok 
értékelésének eredményeképpen:

- forgalombahozatali engedély 
felfüggesztését vagy érvénytelenítését 
tervezik;

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

- azt tervezik, hogy megtiltják egy 
gyógyszer forgalmazását;

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

- azt tervezik, hogy elutasítják egy 
forgalombahozatali engedély megújítását;

Or. en

Indokolás

A közösségi eljárás pontosítása.

Módosítás 63
Marian-Jean Marinescu

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

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.

Or. en
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Módosítás 64
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat. 

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága, illetve – a gyógyszerek 107l. 
cikkben rögzített forgalombahozatali 
engedélyezési eljárásától függően – a 
koordinációs csoport képviselőivel együtt.
Az Ügynökség az érintett felekkel 
konzultálva iránymutatást dolgoz ki a 
közmeghallgatások megszervezésére és 
lefolytatására vonatkozóan. A 
meghallgatás biztosítja a megfelelő 
egyensúlyt a gyógyszer kockázatainak és 
előnyeinek értékelése között, és figyelembe 
veszi az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága, illetve – a 
gyógyszerek 107l. cikkben rögzített 
forgalombahozatali engedélyezési 
eljárásától függően – a koordinációs 
csoport előny/kockázat viszonyról készített 
korábbi értékeléseit.

Or. en

Indokolás

Bár a nyilvános meghallgatás célja lehet a kockázatok értékelése a tagállami hatóságok által 
tervezett, a 107i. cikk szerinti intézkedésekkel összhangban, mégis fontos, hogy a 
meghallgatás és az azt követő határozatok tekintetbe vegyék az előnyöket is, mivel minden 
gyógyszer a kockázatok és az előnyök közötti kompromisszum eredménye.
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Módosítás 65
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság az információk 
benyújtásától számított 60 napon belül 
ajánlást tesz, megjelölve az indokokat, 
amelyeken az ajánlás alapul. Az ajánlás az 
alábbiak bármelyike vagy ezek 
kombinációja lehet:

3. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság az információk 
benyújtásától számított 60 napon belül 
ajánlást tesz, megjelölve az indokokat, 
amelyeken az ajánlás alapul. Az ajánlás az 
alábbiak bármelyike vagy ezek 
kombinációja lehet anélkül, hogy elébe 
mennének az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy a 
koordinációs bizottság előny/kockázat 
viszonyról szóló értékelésének, mielőtt 
ezek a testületek elfogadnák a 107l. cikk 
szerinti véleményüket: 

Or. en

Módosítás 66
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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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 
a nemzeti hatóságok számára.

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszerek csak annyira jók, amennyire az egyes jelentésekben szereplő 
adatok. A 108. cikk javasolt kiegészítése biztosítaná, hogy az egészségügyi szakemberek és 
betegek által a mellékhatások EudraVigilance-adatbázisnak történő közvetlen bejelentéséhez 
használt formanyomtatványok tartalma egységes legyen.

Módosítás 67
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok felfüggesztik, 
érvénytelenítik, visszavonják vagy 
módosítják a forgalombahozatali 
engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy a 
termék károsnak bizonyul vagy terápiás 
hatása nincs, vagy az előny/kockázat 
viszony nem pozitív, illetve mennyiségi és 
minőségi összetétele nem felel meg a 
megadottaknak. Akkor tekintik úgy, hogy a 
terápiás hatás hiányzik, ha megállapítják, 
hogy a gyógyszerrel nem érhető el terápiás 
eredmény.

Az illetékes hatóságok felfüggesztik, 
érvénytelenítik, visszavonják vagy 
módosítják a forgalombahozatali 
engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy a 
termék károsnak bizonyul vagy terápiás 
hatása nincs, vagy az előny/kockázat 
viszony nem pozitív, illetve mennyiségi és 
minőségi összetétele nem felel meg a 
megadottaknak. Akkor tekintik úgy, hogy a 
terápiás hatás hiányzik, ha nem mutatták 
ki, hogy a gyógyszerrel terápiás eredmény
érhető el.

Or. de
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Indokolás

Nem lehet azt bizonyítani, hogy nem lehet terápiás eredményeket elérni. 


