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HATAROZAT

Az emberi alkalmazasra kerulo gyogyszerekrol es egyeb , a gy6gyszerpiaeot szabalyoz o
torvenyek modos itasarol sz616 2005. evi XCV. tdrveny (a tovabbiakban: Gytv.) 17. §-aban
foglalt felhatalmazas, tovabba az emberi alkalmazasra kerillo gy6gyszerek forgalomba
hozatalarol sz616 52/2005. (XI. 18;) EiiM rendelet (a tovabbiakban: Rende!et) 36. § alapjan,
az Orszagos Gyogyszereszeti es Elelmezes-egeszsegugyi Intezet (a tovabbiakban: OGYEI)
elott 2016. okt6ber 13. napjan, OGYEI/40 704/2016 ugyszamon a Naerez 0,075 mg
fimtabletta (OGYI-T -22247/0 1-02) elnevezesu gy6gyszer (forgalomba hozatali engedely
jogosultja: Teva Gyogyszergyar Zrt., a tovabbiakban: Ugyfel) minosegi hibajanak kivizsgalasa
irant, hivatalb61 inditott eljarasban az alabbi

hatarozato t
hozom .
A Gytv 17 §. (3) bekezdeseben foglaltak alapjan az
Naerez 0,075 mg fimtabletta
(OGYI- T -22247 /0 1-02)
elnevezesu gy6gyszer P44864,P44854, N07269, N07270, R35111, R02054 szamu gyartasi

teteleit
a forgalomb61 kivonom .
Jelen hatarozat ellen a Gytv. 26. § (6) bekezdese szerint kozigazgatasi eljaras kereteben
fellebbezesnek helye nines. A kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas szabalyairo l sz6l6
2004. evi CXL. tdrveny (a tovabbiakban: Ket.) 109. § (I) bekezd ese szerint a hatarozat
kezhezveteletol szamitott 30 napon beliil, jogszabalysertesre hivatkozassal, az OGYEI-nel
eloterjesztett keresettel kerheto annak birosagi felulvizsgalata a Fovarosi Kozigazgatasi es
Munkaiigyi Birosagtol. A birosagi felulvizsgalat irant eloterjesztett kerelmet a Fovarosi
Kozigazgatasi es Munkaiigyi Blrosaghoz eimezve az OGYEI-hez harem peldanyban kell
benyUjtani.

Indoknlas
A fent nevezett gy6gyszerre vonatkoz6an minosegi kifogasolast tartalmaz6 bejelentes erkezett
2016.08 .05. napjan az OGYEI-hez, mely szerint a gy6gyszer 22 h6napos stabilitas vizsgalata
soran OOT es OOS eredmenyeket kaptak ket gyartasi tetel (4DX059, 4DX066) eseten az ismert

D szennyezo tekinteteben.

OGYEII40704-4/2016

Az Ugyfel a bejelentessel egyidejuleg benyujtotta a kerdeses szennyezo toxikol6giai
ertekeleset, mely megfeleloen alatamasztja, hogy a forgalomban levo gy6gyszerek eseten nem
varhato a betegekre nezve kockazat, tehat nem terveznek tovabbi intezkedest, csak egy
monitoroz6 program implernentalasat a kerdeses tetelek eseten,
Az Ugyfel 2016.10.13. napjan tajekoztatta az OGYEI-t, hogy a monitoring program soran 3
gyartasi szamu tetel esetebe n 18 honapnal OOS eredrnenyt eszleltek a D szennyezo es/vagy az
osszes szennyezoanyag tekinteteben, Az uj eredmenyek tukreben a tetelek felszabaditasat
fclfuggesztettek az uj csomagol6anyag bevezeteseig, ezenkivlil javasoljak a kercskedelmi
forgalomban levo, lejarati idon beltlli P44864, P44854, N07269, N07270, R35111, R02054
szamu tetelek forgalomb61 torteno kivonasat.
A rendelkezesre allo informaciok alapjan a fent nevczctt tetelek nem felelnek meg a forgalomba
hozatal i engedelyben rogzitett kovetelmenyeknek, ezert az OGYEI a fent nevezett gyartasi
tetelek ferga lombol tijrtenii klvonasarol dontott,
A Gytv. 17. § (3) bekezdese szcrint:

1 7. § (3) Amennyiben a gyogyszereszeti dllamigazgatdsi szerv az (1) bekezdesben emlitett
bejelentes, a (2a) bekezdesben f oglaltak alapjan indult eljaras kapcsan vagy a tudomasara
jutott egyeb informaciok alapjdn megallapltja, hogy egy gy6gyszer nem felel meg a
f orgalombahozatali engedelyeben rogzitett kovetelmenyeknek, felfuggeszti a gy6gyszer erintett
gyartdsi tetelenek forgalmazasdt, elrendeli annak a forgalombol tortena kivondsat, illetve
visszahivasdt. Az errol szolo, uzleti titkot nem tartalmazo hatdrozatot a gyogyszereszeti
allamigazgatdsi szerv honlapjan kozzeteszi. A forgalombol valo kivonds, visszahivas es a
forga lmazas felfiiggesztesenek rendjet az egeszsegugyert felelds miniszter rendelete dllapitja
meg.
Fcntickre tekintettel hataroztam a rendelkezo reszbcn foglaltak szerint.
A forgalomb61 ti.irteno kivonas koltscgei a Gytv. 17. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a
forgalomba hozatali engedely jogosultjat terhelik.
Ertesitesi kotelezettsegemnek eleget teve ertesitettern a forgalomb61 torteno kivonasrol a
Rcndclet 36. § (1) bekezdeseben felsoroltakat, valamint a gy6gyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi es parhuzamos importtevekenysegrol sz616 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM
rendelet 9. § (1) bekezdes a) pontjanak ac) alpontjaban meghatarozott, a gy6gyszer

forgalmazasaban erintett nagykereskedoket.
A fellebbezes lehetoseget a Gytv. 26.§ (6) bekezdese zarja ki, mig a birosagi felulvizsgalat
lehetoseget a K et. 109. § (1) bekezdese biztositja.
Budapest, 2016 . okt6ber "\:t..,,
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