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Módosítás 51
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114.
és 168. cikkére,

Or. en

Indokolás

A módosítás a jogalapot megteremtő jogi aktusra való hivatkozást helyesbíti az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre. Az irányelv célja, hogy megalapozza a gyógyszerek belső 
piacának működését (114. cikk), ugyanakkor biztosítsa az EU-ban a közegészség magas szintű 
védelmét is (168. cikk).

Módosítás 52
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv kapcsán a Bizottság 
évente pontos és megbízható adatokat 
tartalmazó statisztikai kimutatást nyújt be 
az Európai Parlament és a Tanács részére 
a hamisított gyógyszereket illető aktuális 
helyzetről, a tendenciákról és 
fejleményekről, ideértve, hogy a 
tagállamokban hol, hogyan és kik tárták 
fel a hamisított gyógyszerek 
forgalmazását, mely országból érkeztek a 
hamisított gyógyszerek, és mi volt a 
hamisított elem (azonosság, eredet és/vagy 
hatóanyag/összetevő).
A jelentésben egyértelműen el kell 
választani a hamisítási ügyeket a 
szabadalomsértési ügyektől.
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Or. en

Indokolás

Sem a hatástanulmányok, sem az Európai Bizottság jelentése nem foglalkozik kellő 
mélységben és nem ad magyarázatot a meghamisított termékek eredetére és főbb forrásaira.  
A szabadalomsértést vagy –vitát nem szabad összekeverni a meghamisított gyógyszerek 
problémájával. Megbízható adatokra és részletes statisztikákra van szükség a hamisított 
gyógyszerek forgalmazását illetően, amelyek kimutatják, hogy ezek mely országból érkeztek, 
és hogy mi volt a hamisított elem (azonosság, eredet és/vagy hatóanyag/összetevő).

Módosítás 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv kapcsán a Bizottság 
évente pontos és megbízható adatokat 
tartalmazó statisztikai kimutatást nyújt be 
az Európai Parlament és a Tanács részére 
a hamisított/meghamisított gyógyszereket 
illető aktuális helyzetről, a tendenciákról 
és fejleményekről, ideértve, hogy a 
tagállamokban hol, hogyan és kik tárták 
fel a hamisított gyógyszerek 
forgalmazását, mely országból érkeztek a 
hamisított gyógyszerek, és mi volt a 
hamisított elem (azonosság, eredet és/vagy 
hatóanyag/összetevő). 

Or. en

Indokolás

Sem a hatástanulmányok, sem az Európai Bizottság jelentése nem foglalkozik kellő 
mélységben és nem ad magyarázatot a hamisított termékek eredetére és főbb forrásaira.  A 
szabadalomsértést vagy –vitát nem szabad összekeverni a hamisított gyógyszerek 
problémájával. Megbízható adatokra és részletes statisztikákra van szükség a hamisított 
gyógyszerek forgalmazását illetően, amelyek kimutatják, hogy ezek mely országból érkeztek, 
és hogy mi volt a hamisított elem (azonosság, eredet és/vagy hatóanyag/összetevő).



AM\807493HU.doc 5/55 PE439.406v01-00

HU

Módosítás 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság évente jelentést nyújt be 
az Európai Parlament és a Tanács részére 
a gyógyszerhamisítás aktuális helyzetéről 
és a tendenciákról, továbbá napra késszé 
teszi a biztonsági elemek alkalmazására 
vonatkozó intézkedéseket. 

Or. en

Indokolás

A gyógyszerhamisítás megakadályozása és megelőzése érdekében ismerni kell az eredetet és a 
főbb forrásokat. Ezért éves jelentési kötelezettséget kell bevezetni. A biztonsági elemek 
alkalmazására vonatkozó szabályokat e megállapítások alapján kell napra késszé tenni.

Módosítás 55
Jo Leinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül a Bizottság 
részletes adatokat tartalmazó értékelő 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és 
a Tanács részére a legális uniós ellátási 
láncban előforduló hamisított gyógyszerek 
nagyságrendjéről és eredetéről.

Or. en

Indokolás

Az irányelv esetleges átdolgozása vagy módosítása érdekében tiszta képet kell kapni a 
hamisítás nagyságrendjéről és főbb forrásairól.
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Módosítás 56
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv alkalmazása nem 
sértheti a 95/46/EK irányelvet. Az irányelv 
a személyes adatok kezelése tekintetében 
egyértelmű és hatékony biztosítékokat 
szab meg.

Or. en

Módosítás 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Uniónak támogatnia kell, 
hogy a gyógyszerhamisítás esetén 
kiszabható büntetés súlyosbítása 
érdekében nemzetközi megállapodást 
dolgozzanak ki, valamint hogy a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
Palermói Egyezményhez kiegészítő 
jegyzőkönyvet csatoljanak. 

Or. fr

Indokolás

A gyógyszerhamisítás mára nemzetközi bűnözői hálózatok által irányított tevékenységgé vált, 
és ezt a közegészségügyi problémát már nem lehet csak az EU határain belül kezelni.
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Módosítás 58
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Jól ismert tény, hogy az internetes 
értékesítés képezi az európai piacra kerülő 
hamisított gyógyszerek egyik fő útját. 
Mivel az internetes honlapok létező fizikai 
címét nehéz meghatározni, és ezért 
ugyanolyan nehéz számukra teljes 
bizonyossággal eredetiséget igazoló 
tanúsítvány kiállítani, valamint a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatékonyságát ellenőrizni, mindenfajta 
gyógyszertermék internetes forgalmazását 
be kell tiltani, hacsak azt a jelen irányelv 
hatálybalépésekor érvényben lévő nemzeti 
jogszabály nem engedélyezi. 

Or. it

Indokolás

Bár a gyógyszertermékek internetes értékesítése néhány tagállamban megengedett, 
jogellenességük megállapítottan magas aránya nem egyeztethető össze a magas színvonalú 
uniós közegészség biztosításának célkitűzéseivel. Ezért támogatjuk a Bizottság javaslatát, 
hogy az internetes értékesítést az illegális ellátási lánc részének tekintsük. Azonban az ilyen 
értékesítést engedélyező, az irányelv hatálybalépésekor érvényben lévő nemzeti jogszabály 
érvényben maradhat.

Módosítás 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerűen működő 
gyógyszertárakat bejegyzett 
gyógyszertárakhoz kell rendelni, így 
biztosítva, hogy a megrendelést postai 



PE439.406v01-00 8/55 AM\807493HU.doc

HU

úton teljesítő gyógyszertár eleget tegyen a 
bejegyzés szerinti tagállamban a 
gyógyszertárak tekintetében előírt összes 
jogi kötelezettségnek. A megrendeléseket 
postai úton teljesítő, jogszerűen működő 
gyógyszertárak esetén elő kell írni a 
gyógyszertárvezető nevesítését. A 
megrendeléseket postai úton teljesítő 
gyógyszertárak csak abban az esetben 
adhatnak ki rendelvényköteles gyógyszert, 
ha az eredeti orvosi rendelvényt előzetesen 
megkapják. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 
gyógyszertermékek postai úton történő 
értékesítését az erre kijelölt nemzeti 
szervek folyamatosan ellenőrizzék.

Or. en

Indokolás

A megrendeléseket postai úton teljesítő gyógyszertáraknak ugyanazoknak az előírásoknak kell 
megfelelniük, mint a bejegyzett gyógyszertáraknak, így biztosítva, hogy a fogyasztók 
ugyanolyan minőségű és biztonságosságú termékhez jussanak. A megrendeléseket postai úton 
teljesítő gyógyszertáraknak az értékesítésért jogilag felelős gyógyszertárvezetőt a 
bejegyzéskor meg kell nevezniük. A gyógyszertárak működését szabályozó tagállami 
szerveknek a megrendeléseket postai úton teljesítő gyógyszertárak európai társulásával 
szoros együttműködésben rendszeresen ellenőrizniük kell az összes, a megrendeléseket postai 
úton teljesítő gyógyszertárat. A megrendeléseket postai úton teljesítő gyógyszertárak európai 
társulása a szakértelem és a legjobb gyakorlatok megosztásának központi színtere lehet.

Módosítás 60
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell arról, hogy milyen veszélyekkel jár az 
egészségükre nézve, ha illegális internetes 
weboldalakról rendelnek termékeket. A 
Bizottság a tagállamokkal 
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együttműködésben intézkedéseket fogad el 
a gyógyszerek interneten történő – nem a 
megrendeléseket postai úton teljesítő, 
jogszerűen működő gyógyszertárakon 
keresztüli – megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatok fokozott tudatosítása céljából. 
A polgárokat tájékoztató kampányok 
keretében tájékoztatni kell arról, hogy 
hogyan lehet felismerni a 
megrendeléseket postai úton teljesítő, 
jogszerűen működő gyógyszertárakat, és 
hogy milyen kockázatai vannak az 
illegális internetes honlapokról történő 
vásárlásnak.

Or. en

Indokolás

A tájékoztató kampányok központi szerepet töltenek be az európai fogyasztók 
tájékoztatásában arról, hogy milyen kockázatok rejlenek a megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerűtlenül működő gyógyszertáraktól való vásárlásban. A tájékoztató 
kampányokban célzott marketingtechnikákra lesz szükség annak érdekében, hogy a 
gyógyszerek illegális árusítására irányuló internetes tevékenységről szóló üzenet érthető és 
könnyen felfogható legyen. Ugyanazon hirdetések például zavaróak lehetnek a fogyasztók 
számára, ezért ezek használatát kerülni kell.

Módosítás 61
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Érdemes bevezetni a „hamisított 
gyógyszer” fogalmának meghatározását 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
különböztetni ezeket a termékeket a 
legális, ám nem engedélyezett 
gyógyszerektől. Nem szabad továbbá 
összetéveszteni a hamisított gyógyszereket 
az engedélyezett vagy más okból 
jogszerűen gyártott, ám minőségi 
hiányosságot mutató termékekkel, 
valamint olyan gyógyszerekkel, amelyek a 
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gyártásuk vagy a gyártást követő 
kezelésük során fellépő hibák miatt nem 
felelnek meg a helyes gyártási gyakorlat 
vagy a helyes forgalmazási gyakorlat 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek szándékos hamisítása bűncselekmény. Ez nem tekinthető a helyes gyártási 
gyakorlattól való eltéréssel vagy a minőségi hiányossággal azonos súlyú problémának, hiszen 
ez utóbbiak a szokásos gyártási körülmények között is előfordulhatnak, és ezeket a 
gyógyszergyártók és a hatóságok átlátható módon, a közegészség-védelem szem előtt 
tartásával orvosolják.

Módosítás 62
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyógyszerek forgalmazási hálózata 
ma már egyre bonyolultabb, és egyre több 
a szereplő, akik nem feltétlenül a 
2001/83/EK irányelv meghatározása
szerinti nagykereskedelmi forgalmazók. A 
forgalmazási lánc megbízhatóságának 
biztosítása érdekében a gyógyszerjognak 
foglalkoznia kell a forgalmazási lánc 
összes szereplőjével: ide tartoznak nem 
csak a gyógyszerek beszerzésével, 
tartásával, tárolásával és a 
gyógyszerellátással foglalkozók, hanem 
olyan személyek is, akik úgy vesznek részt 
az ügyletekben, hogy nem is kerülnek 
fizikai kapcsolatba a gyógyszerrel. Ezekre 
arányos szabályoknak kell vonatkozniuk, 
hogy amennyire csak gyakorlatilag 
lehetséges, ne legyen lehetőség arra, hogy 
azonosságuk, előtörténetük vagy eredetük 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
kerüljenek be a Közösség legális ellátási 
láncába.

(5) A gyógyszerek forgalmazási hálózata 
ma már egyre bonyolultabb, és egyre több 
a szereplő, akik nem feltétlenül a 
2001/83/EK irányelv meghatározása 
szerinti nagykereskedelmi forgalmazók. A 
forgalmazási lánc megbízhatóságának 
biztosítása érdekében a gyógyszerjognak 
foglalkoznia kell a forgalmazási lánc 
összes szereplőjével: ide tartoznak nem 
csak a gyógyszerek beszerzésével, 
tartásával, tárolásával és a 
gyógyszerellátással foglalkozók, hanem 
olyan személyek is, akik úgy vesznek részt 
az ügyletekben, hogy nem is kerülnek 
fizikai kapcsolatba a gyógyszerrel, mint 
például a kereskedők vagy közvetítők. 
Ezekre arányos szabályoknak kell 
vonatkozniuk, hogy amennyire csak 
gyakorlatilag lehetséges, ne legyen 
lehetőség arra, hogy azonosságuk, 
előtörténetük vagy eredetük tekintetében 
hamisított gyógyszerek kerüljenek be a 
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Közösség legális ellátási láncába.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 7. módosításának helyébe lép.

Módosítás 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hamisított gyógyszereket gyakran 
internetes rendeléseknek eleget téve 
forgalmazzák. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen annak 168. 
cikkével összhangban a tagállamok 
felelősek a kiskereskedelemben, 
elsősorban a gyógyszertárakban történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozásáért. 
Ide tartozik a postai vagy internetes 
rendelés útján történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozása is. Az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
teljes mértékben betiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek postai 
úton történő forgalmazását, mivel a 
tagállamok e téren nagy mérlegelési 
szabadsággal rendelkeznek az ilyen típusú 
kereskedelemhez kapcsolódó veszélyek 
miatt.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek tiszteletben kell tartania a hatáskörök megoszlását. A gyógyszertárakkal és 
kiskereskedelemmel kapcsolatos szabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A tagállamok 
túlnyomó többsége tiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek postai úton történő 
forgalmazását, és a Bíróság ezt a gyakorlatot helyben hagyta (a C-322/01, Deutscher 
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Apothekerverband ügyben hozott 2003. december 11-i ítélet).

Módosítás 64
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket.

Or. it

Módosítás 65
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
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gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli árakat és/vagy korábbi 
hamisítási eseteket érintik. 

Or. en

Indokolás

A betegek hamisított gyógyszerektől való védelme érdekében határozott és nyílt 
megközelítésre van szükség. A termékek vagy termékkategóriák kockázatértékelése 
kulcsfontosságú a rendelkezésre álló erőforrásoknak a hamisítás elleni küzdelem céljából 
történő hatékony elosztása érdekében. Ezért a Bizottság értékeli az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek kockázati profilját, majd ennek alapján eldönti, hogy szükség van-e 
biztonsági elemek alkalmazására. A hamisítókat ösztönző tényezők (ár) és a korábbi 
tapasztalatok (a múltbéli hamisítási esetek) alapos elemzése révén megelőzhető, hogy olyan 
erőforrások kerüljenek fölöslegesen elvonásra, amelyekre más területeken szükség volna.

Módosítás 66
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
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kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

kötött gyógyszerek egyedi azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az egyes csomagok azonosítását és nyomon követhetőségét csak azok a biztonsági elemek 
szolgálják abszolút világosan, amelyek egyértelműen azonosítják a csomagot.

Módosítás 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni a gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. A gyógyszerek 
kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus 
gyógyszerek sajátságait. Ide tartozik az 
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mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött és az anélkül kapható gyógyszerek helyzete nincs uniós szinten 
harmonizálva. Ezért nincs értelme a kettő közötti különbségtételnek. A Pfizer által készített, a 
német sajtóban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a hamisított gyógyszerek 45%-a 
fogyasztótabletta, 35%-a influenza elleni gyógyszer és 25%-a erekciós problémák kezelésére 
szolgáló gyógyszer (megjegyzés: a számok nem jönnek ki). Ha ez nagyjából igaz, ez azt 
mutatja, hogy a vény nélkül kapható gyógyszereket hamisítják elsősorban. Mivel bármely 
hamisított gyógyszer ártalmas lehet az emberi egészségre, a jogi aktusnak az 54. cikk (4) 
bekezdése szerinti kockázatértékelés alapján az összes gyógyszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 68
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni a gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. A gyógyszerek 
kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus 
gyógyszerek sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
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hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy valamennyi – úgy az orvosi rendelvényhez kötött, mint az orvosi rendelvény 
nélkül kapható –, hamisítás esetén beláthatatlan egészségkárosodást okozó gyógyszer 
eredetiségét garantáljuk, különösen mivel nemzeti és európai szinten egyaránt elterjedőben 
van az a gyakorlat, hogy egyes orvosi rendelvényhez kötött gyógyszereket átsorolnak a vény 
nélkül kapható gyógyszerek kategóriájába.

Módosítás 69
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni a gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. A gyógyszerek 
kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus 
gyógyszerek sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
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forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

súlyosságának tekintetében.

Or. it

Indokolás

Minden gyógyszer eredetiségét garantálni kell, függetlenül attól, hogy rendelvényköteles-e 
vagy nem. Minden gyógyszer különleges termék, melynek hamisítása beláthatatlan 
következményekkel járhat az emberi egészségre nézve. Mi több, Európában egyre sűrűbben 
fordul elő, hogy módosítják a gyógyszertermékek besorolását, vagyis egyes termékek 
kikerülnek a vényköteles gyógyszerek köréből. 

Módosítás 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött és az anékül kiadható gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött és az anékül 
kiadható gyógyszerek kötelező biztonsági 
elemeinek bevezetésekor megfelelően 
figyelembe kell venni egyes gyógyszerek 
vagy gyógyszer-kategóriák, mint például a 
generikus gyógyszerek sajátságait. Ide 
tartozik az olyan hamisítások kockázata, 
amelyek a Közösségen belüli és külföldi 
árakat és korábbi hamisítási eseteket 
érintik, valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.
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Or. ro

Indokolás

A bizottsági javaslat nem biztosítja, hogy a vény nélkül kiadható gyógyszerek megfeleljenek az 
előírásoknak. Mivel ezek fogyasztása Európa-szerte nő, olyan rendelkezéseket kell bevezetni, 
amelyek a betegeket minden esetben megvédik, függetlenül attól, hogy honnan szerzik be a 
gyógyszert.

Módosítás 71
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági vagy technikai elemeket. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus vagy 
bevett módon használt gyógyszerek és 
segédanyagok sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Olyan technikai elemeket is be lehet vezetni, mint a hologram és a különleges lakkal való 
jelölés. Az ismert márkanevek jellegzetességeit figyelembe kell venni. Ezek a gyógyszerek 
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általában jól bevált, régi formulán alapszanak. A generikus és az ismert márkanevű 
gyógyszerek az olcsóbb kategóriába tartoznak, ezért azokat ritkán hamisítják Ezt is tekintetbe 
kell venni. 

Módosítás 72
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus vagy irányított 
forgalmazási láncban forgalmazott 
gyógyszerek és segédanyagok sajátságait. 
Ide tartozik az olyan hamisítások 
kockázata, amelyek a Közösségen belüli és 
külföldi árakat és korábbi hamisítási 
eseteket érintik, valamint az ilyen 
hamisítások következményei a 
népegészségre, a szóban forgó gyógyszerek 
sajátos jellemzőinek vagy a kezelendő 
betegségek súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Egyes termékeket (pl. az immunglobulinokat) a gyártó közvetlenül a kórházaknak vagy más, 
végfelhasználó egészségügyi intézménynek szállít le. Mivel igen alacsony annak a kockázata, 
hogy ebbe a forgalmazási láncba hamisított termék kerül, indokolt, hogy ezek a termékek 
mentesüljenek a biztonsági elemek feltüntetésére vonatkozó követelmény alól. 
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Módosítás 73
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására,
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
belső piacának működését is – meg kell 
határozni a gyógyszerek azonosítására és
eredetiségvizsgálatára szolgáló biztonsági 
elemeket. Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus 
gyógyszerek sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. de

Indokolás

A tagállamok maguk döntik el, hogy egy adott gyógyszert nyomonkövethetővé kell-e tenni a 
gyártót a gyógyszertárral összekötő ellátási lánc teljes hosszán keresztül. A 
nyomonkövethetőség nem szükséges a hamisított termékek azonosításához, és ennek előírása 
jelentős többletkiadással jár, ami elsősorban a kkv-k számára aránytalanul magas költségeket 
jelentene.
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Módosítás 74
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező biztonsági elemeinek bevezetésekor nem 
lehet kérdőjelesen megelőlegezni a generikus gyógyszerek mentességét. 

Módosítás 75
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése (7) Az újfajta kockázatok kezelése 
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érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló kötelező
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Legkésőbb öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a többi 
gyógyszerkategória biztonsági elemeinek 
értékelését is, beleértve az orvosi 
rendelvény nélkül is kapható, a 
2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket. 

Or. de

Indokolás

Az előírt biztonsági elemek hatékonyságát öt év után értékelni kell. Amennyiben a legális 
európai ellátási láncban található hamisított gyógyszerek száma csökken, az uniós szinten 
összehangolt biztonsági intézkedéseket szükség esetén ki lehet terjeszteni a vény nélkül 
kapható gyógyszerekre. Jelenleg indokolt és megfelelő intézkedés a biztonsági elemek 
alkalmazását az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre korlátozni. El kell kerülni a 
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felesleges szabályozási terheket annak elkerülése érdekében, hogy az európai polgárokra 
indokolatlan költségek háruljanak.

Módosítás 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Or. pl

Indokolás

1. A „kötelező” szót nem használhatjuk, mert ebben az összefüggésben az összes orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerre vonatkozik. A biztonsági elemeket a termék hamisítására 
vonatkozó kockázatbecslés alapján kell alkalmazni, így tehát nem minden gyógyszer esetében 
kell biztonsági elemeket alkalmazni. 

2. Az ötéves periódus kezdőidőpontját az új irányelvben meg kell változtatni. Az új időpontnak 
a biztonsági elemekre vonatkozó végrehajtási rendelkezések hatálybalépésének kell lennie, 
nem pedig az irányelv hatálybalépésének. 
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Módosítás 77
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló kötelező
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek és 
segédanyagok sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Legkésőbb öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. 
Legkésőbb 18 hónappal ezen irányelv 
hatálybalépését követően a 2001/83/EK 
irányelv VI. címével összhangban a 
Bizottság értékelő jelentést nyújt be az 
orvosi rendelvény nélkül kapható 
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gyógyszerek biztonsági elemeiről.

Or. el

Indokolás

A tervezett biztonsági elemek hatékonyságát legalább ötévente értékelni kell, ezzel is 
törekedve a hamisított gyógyszerek előfordulásának csökkentésére. Ezzel párhuzamosan meg 
kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a harmonizált biztonsági elemeket kiterjesszük a 
rendelvény nélkül kapható gyógyszerekre, melyek hamisítása szintén veszélyt jelent a 
lakosságra nézve. Amennyiben idevesszük őket, ezt késlekedés nélkül kell megtenni annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a szürke zónák létrejötte, amely az operatív program 
működésének hatékonyságát csorbíthatja. 

Módosítás 78
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek és a 
homeopátiás gyógyszerek sajátságait. Ide 
tartozik az olyan hamisítások kockázata, 
amelyek a Közösségen belüli és külföldi 
árakat és korábbi hamisítási eseteket 
érintik, valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek 
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

Legkésőbb öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően a Bizottság 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
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2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a többi 
gyógyszerkategória biztonsági elemeinek 
értékelését is, ideértve az orvosi 
rendelvény nélkül is kapható, a 
2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket.

Or. en

Indokolás

A rendelvényköteles homeopátiás gyógyszereket az arányosság elve alapján itt említeni kell. 
Az 54a. cikk (4) bekezdése 3. albekezdése a)–e) pontjában leírt kockázatelemzés alapján a 
Bizottság fogja eldönteni, hogy a biztonsági elemek kötelezőek lesznek-e. Mivel e termékek 
hamisítási kockázata (az alacsony forgalom és ár miatt) a más tagállamban nem vényköteles 
homeopátiás szerekhez képest nem túl magas, mentesíteni kell őket az alkalmazás alól. 

Módosítás 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Legkésőbb öt évvel a biztonsági 
elemekre vonatkozó végrehajtási 
rendelkezések hatálybalépését követően a 
Bizottság értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a többi 
gyógyszerkategória biztonsági elemeinek 
értékelését is, beleértve az orvosi 
rendelvény nélkül is kapható, a 
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2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket.

Or. pl

Indokolás

1. A „kötelező” szót nem használhatjuk, mert ebben az összefüggésben az összes orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerre vonatkozik. A biztonsági elemeket a termék hamisítására 
vonatkozó kockázatbecslés alapján kell alkalmazni, így tehát nem minden gyógyszer esetében 
kell biztonsági elemeket alkalmazni. 

2. Az ötéves periódus kezdőidőpontját az új irányelvben meg kell változtatni. Az új időpontnak 
a biztonsági elemekre vonatkozó végrehajtási rendelkezések hatályba lépésének kell lennie, 
nem pedig az irányelv hatályba lépésének. 

Módosítás 80
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biztonsági elemeket csoportokba 
kell sorolni olyan módon, hogy azok 
tükrözzék az egyes termékek vagy 
termékkategóriák sajátosságait. A 
biztonsági elemek akkor tekintendők az 
eredetivel egyenlő értékűnek, ha 
ugyanolyan vagy nagyobb hatékonysággal 
biztosítják a gyógyszerek azonosságát, 
eredetiségét, nyomonkövethetőségét és 
megmásítatlanságát, valamint azt, hogy a 
gyógyszerek másolása ugyanolyan szintű 
technikai nehézségekbe ütközzön. A 
biztonsági elemek eltávolítása, cseréje 
vagy eltakarása esetén ez a rendelkezés az 
új biztonsági elemre is vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A kockázatalapú megközelítés érdekében a biztonsági elemeket kategóriákba kell sorolni a 
különböző típusú gyógyszertermékek hamisítása jelentette kockázatnak megfelelően. Ez a 



PE439.406v01-00 28/55 AM\807493HU.doc

HU

módosítás biztosítja, hogy erre technológiasemleges módon is lehetőség nyíljék. Továbbá 
annak biztosítása érdekében, hogy az eredeti, és az újracsomagolást végző vállalatok által 
elhelyezett új biztonsági elemek egyenértékűek vagy magasabb szintűek legyenek, az 
irányelvnek specifikus követelmények alapján különböző kategóriákat kell megállapítania az 
egyenértékű vagy magasabb szintű elemek számára.

Módosítás 81
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biztonsági elemek eltávolítása, 
helyettesítése és eltakarása esetén az új 
biztonsági elemek akkor tekintendők az 
eredetivel egyenlő értékűnek, ha 
ugyanolyan hatékonysággal biztosítják a 
gyógyszerek azonosságát, eredetiségét, 
nyomon követhetőségét és 
megmásítatlanságát, valamint azt, hogy a 
gyógyszerek másolása az eredeti 
biztonsági elem által garantált szintű 
technikai nehézségekbe ütközzön. 

Or. en

Indokolás

A jelentés 9. módosítását váltja fel.

Módosítás 82
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biztonsági elemeket csoportokba 
kell sorolni olyan módon, hogy azok 
tükrözzék az egyes termékek vagy 
termékkategóriák sajátosságait. A 
biztonsági elemek akkor tekintendők az 
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eredetivel egyenlő értékűnek, ha 
ugyanolyan hatékonysággal biztosítják a 
gyógyszerek egyedi azonosságát, 
eredetiségét, nyomonkövethetőségét és 
megmásítatlanságát, valamint azt, hogy a 
gyógyszerek másolása ugyanolyan szintű 
technikai nehézségekbe ütközzön. A 
biztonsági elemek eltávolítása, cseréje 
vagy eltakarása esetén az eredetivel 
egyenértékű biztonsági elemet kell 
visszahelyezni.

Or. en

Indokolás

Az egyes csomagok azonosítását és nyomon követhetőségét csak azok a biztonsági elemek 
szolgálják abszolút egyértelműen, amelyek egyedi módon azonosítják a csomagot.

Módosítás 83
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az orvosi rendelvény nélkül kapható 
gyógyszereket a nemzeti hatóságoknak 
kockázatelemzési célból rendszeresen meg 
kell vizsgálniuk. A kockázatelemzés 
eredményétől függően az orvosi 
rendelvény nélkül kapható gyógyszereket 
a 2001/83/EK irányelv hatálya alá lehet 
vonni. Ebből a célból a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai a 
jelen irányelv hatálybalépésétől kezdve 
jogosultak lesznek az általuk 
forgalmazott, nem vényköteles 
gyógyszereket az irányelv 
rendelkezéseinek alávetni.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti hatóságok által végzett kockázatelemzés eredményétől függően az orvosi 
rendelvény nélkül kapható gyógyszereket nyomon kell követni és azokat az irányelv hatálya 
alá lehet vonni. 

Módosítás 84
Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerhamisítás elleni fellépésre 
szolgáló olyan technológiák sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve az eredetiséget tanúsító 
zárjegy jelen irányelv általi bevezetését. 

Or. it

Indokolás

Az irányelv előírja egy, az eredetiséget tanúsító zárjegy feltüntetését a gyógyszerek 
csomagolásán, ami lehetővé teszi a nagykereskedelmi forgalmazók és a gyógyszertárak 
számára a gyógyszerek eredetiségének ellenőrzését. A biztonsági rendszer jellemzőiről 
nemzeti szinten kell dönteni a nemzeti gyógyszerterjesztési rendszerek sajátos igényei alapján. 
A már végrehajtott vagy végrehajtás alatt lévő nemzeti kezdeményezéseket is tiszteletben kell 
tartani. 

Módosítás 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A gyógyszerek azonosítását és 
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nyomon követését az egyes adagok 
(például kapszulák, tabletták vagy a 
folyadékok zárjegyes közvetlen 
csomagolása) szintjén is lehetővé tevő 
technológiák igen hasznosak lehetnek a 
piacon forgalmazott termékek 
hatékonyabb ellenőrzése érdekében. 

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek csomagolására vonatkozóan javasolt biztonsági elemek kiegészítéseként 
alkalmazott olyan technológiák, amelyek az egyes adagok szintjén is lehetővé teszik a 
gyógyszerek azonosítását és nyomonkövetését, biztosítják a hamisított termékek korai 
felismerését, ezáltal hozzájárulnak azon egészségi és biztonsági kockázatok további 
csökkentéséhez, amit a hamisított termékek jelentenek a betegekre nézve.

Módosítás 86
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerek eredetvizsgálatának sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve a biztonsági elemek jelen 
irányelvnek megfelelő bevezetését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv előírja biztonsági elemek feltüntetését a gyógyszerek csomagolásán, ami lehetővé 
teszi a nagykereskedelmi forgalmazók és a gyógyszertárak számára a gyógyszerek 
eredetiségének ellenőrzését.  A biztonsági rendszer jellemzőiről nemzeti szinten kell dönteni a 
nemzeti gyógyszerterjesztési rendszerek sajátos igényei alapján. A már végrehajtott vagy 
végrehajtás alatt lévő nemzeti kezdeményezéseket is tiszteletben kell tartani.
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Módosítás 87
Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerek eredetvizsgálatának sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve a biztonsági elemek jelen 
irányelvnek megfelelő bevezetését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv előírja, hogy a gyógyszerek csomagolása tartalmazzon olyan biztonsági elemeket 
is, amelyek lehetővé teszik, hogy a nagykereskedők és gyógyszertárak meggyőződhessenek a 
gyógyszerek eredetiségéről. Az eredetiség biztosítására szolgáló eljárás konkrét részleteit 
nemzeti szinten kell meghatározni az egyes tagállamok gyógyszerterjesztési rendszerének 
szükségletei alapján. 

Módosítás 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együttműködve a saját gyógyszerpiacukon 
általuk legmegfelelőbbnek ítélt 
intézkedések útján szabályozzák a 
gyógyszerek eredetvizsgálatának sajátos 
szempontjait, figyelembe véve a biztonsági 
elemek jelen irányelv általi bevezetését.
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Or. en

Módosítás 89
Crescenzio Rivellini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érdekelt felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerhamisítás elleni fellépésre 
szolgáló olyan technológiák sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve az eredetiséget tanúsító 
zárjegy jelen irányelv általi bevezetését.

Or. it

Indokolás

Az irányelv előírja egy, az eredetiséget tanúsító zárjegy feltüntetését a gyógyszerek 
csomagolásán, ami lehetővé teszi a nagykereskedelmi forgalmazók és a gyógyszertárak 
számára a gyógyszerek eredetiségének ellenőrzését. 

A fogyasztók hatékony és a lehető legmagasabb szintű védelme érdekében a biztonsági 
rendszer jellemzőiről nemzeti szinten kell dönteni a nemzeti gyógyszerterjesztési rendszerek 
sajátos igényei alapján. A már végrehajtott vagy végrehajtás alatt lévő nemzeti 
kezdeményezéseket is tiszteletben kell tartani.

Módosítás 90
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercsomagolást 
végez, rendelkeznie kell gyártási 

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercsomagolást 
végez, rendelkeznie kell gyártási 
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engedéllyel. Ahhoz, hogy a biztonsági 
elemek betöltsék funkciójukat, a gyártási 
engedély jogosultja csak szigorú feltételek 
mellett távolíthatja el, cserélheti ki vagy 
fedheti le őket.

engedéllyel. Ahhoz, hogy a biztonsági 
elemek betöltsék funkciójukat, a gyártási 
engedély jogosultja nem távolíthatja el, 
cserélheti ki vagy fedheti le őket. Az 54a. 
cikk (2) bekezdése szerinti szigorú 
feltételekhez kötött esetek kivételével a 
gyártási engedély jogosultja a gyógyszer 
eredeti tároló elemét csak akkor helyezheti 
más csomagolásba, ha ettől még az eredeti 
tároló elem megőrzése, valamint az eredeti 
biztonsági eljárások integritásának és 
hatékonyságának megőrzése a teljes 
ellátási lánc során lehetséges marad.

Or. fr

Indokolás

A mindenki által kívánatosnak tartott optimális biztonsági szabványok biztosításának 
érdekében tilos a gyógyszerhez nyúlni. Attól a pillanattól kezdve, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja elvégezte a gyógyszer csomagolását, azt érintetlenül kell hagyni, amíg el 
nem jut a beteghez, az élelmiszer-biztonságról szóló európai stratégia jelenlegi 
követelményeinek megfelelően. Ugyanakkor bizonyos esetekben lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az eredeti terméket másik csomagolásba helyezzék, érintetlenül hagyva az eredeti 
biztonsági elemeket.    

Módosítás 91
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercsomagolást 
végez, rendelkeznie kell gyártási 
engedéllyel. Ahhoz, hogy a biztonsági 
elemek betöltsék funkciójukat, a gyártási 
engedély jogosultja csak szigorú feltételek 
mellett távolíthatja el, cserélheti ki vagy 
fedheti le őket.

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercímkézést és 
gyógyszercsomagolást végez, illetve 
módosítja a címkézést vagy a csomagolást,
rendelkeznie kell gyártási engedéllyel.
Ahhoz, hogy a biztonsági elemek betöltsék 
funkciójukat, a gyártási engedély jogosultja 
csak szigorú feltételek mellett távolíthatja 
el, cserélheti ki vagy fedheti le őket.

Or. en
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Indokolás

A jelentéstervezet 10. módosításának helyébe lép.

Módosítás 92
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercsomagolást 
végez, rendelkeznie kell gyártási 
engedéllyel. Ahhoz, hogy a biztonsági 
elemek betöltsék funkciójukat, a gyártási 
engedély jogosultja csak szigorú feltételek 
mellett távolíthatja el, cserélheti ki vagy 
fedheti le őket.

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercímkézést vagy 
gyógyszercsomagolást végez, illetve 
módosítja a címkézést vagy a csomagolást,
rendelkeznie kell gyártási engedéllyel.
Ahhoz, hogy a biztonsági elemek betöltsék 
funkciójukat, a gyártási engedély jogosultja 
csak szigorú feltételek mellett távolíthatja 
el, cserélheti ki vagy fedheti le őket. A 
szigorú feltételeknek megfelelő védelmet 
kell biztosítaniuk az ellen, hogy hamisított 
termékek juthassanak az ellátási láncba, 
valamint tükrözniük kell azt is, hogy a 
gyártási engedéllyel rendelkezők súlyos 
felelősséggel tartoznak az eredeti 
gyártóval, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjával, valamint a fogyasztóval 
szemben.

Or. en

Indokolás

A betegeket és az ellátási lánc egyéb szereplőit a csomagoláson elhelyezett címkén keresztül 
kifejezetten tájékoztatni kell arról, ha az eredeti biztonsági elemeket eltávolították és más 
elemekkel helyettesítették.



PE439.406v01-00 36/55 AM\807493HU.doc

HU

Módosítás 93
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártási engedély jogosultja 
szigorúan felelősséggel tartozik a betegeket 
érő olyan károkért, amelyeket az általa 
forgalmazott, azonosságuk tekintetében 
hamisított gyógyszerek okoznak.

(9) A gyártási engedély jogosultja 
szigorúan felelősséggel tartozik a betegeket 
érő olyan károkért, amelyeket az általa 
forgalmazott, azonosságuk tekintetében 
hamisított gyógyszerek okoznak. 

Or. fr

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 94
Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell az illegális csatornákon keresztül 
vásárolt gyógyszerekben rejlő 
kockázatokról. Különösen elő kell 
mozdítani a tájékoztató kampányokat, 
nemzeti és európai szinten egyaránt. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
hatékony intézkedéseket kell bevezetniük 
azzal a céllal, hogy a közvéleményben 
fokozottan tudatosítsák a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatokat.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot 
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hatékonyan meg kell győzni arról, hogy nem célszerű illegális értékesítési csatornákon 
keresztül gyógyszereket beszerezni. E célból tájékoztató kampányokat kell szervezni e 
tárgyban, mind nemzeti, mind európai szinten.

Módosítás 95
Crescenzio Rivellini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell az illegális csatornákon keresztül 
vásárolt gyógyszerekben rejlő, különösen 
az egészséget érintő kockázatokról. 
Különösen elő kell mozdítani a tájékoztató 
kampányokat, nemzeti és európai szinten 
egyaránt. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak hatékony intézkedéseket 
kell bevezetniük azzal a céllal, hogy a 
közvéleményben fokozottan tudatosítsák a 
gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot 
hatékonyan meg kell győzni arról, hogy nem célszerű illegális értékesítési csatornákon 
keresztül gyógyszereket beszerezni. E célból tájékoztató kampányokat kell szervezni e 
tárgyban, mind nemzeti, mind európai szinten.  

Módosítás 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell az illegális csatornákon keresztül 
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vásárolt gyógyszerekben rejlő
kockázatokról. Tagállami és uniós szinten 
tájékoztató kampányokat kell szervezni. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
intézkedéseket kell bevezetniük azzal a 
céllal, hogy a közvéleményben 
tudatosítsák a gyógyszerek interneten 
történő megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokat.  

Or. ro

Indokolás

Az illegális forgalmazóktól gyógyszert vásároló polgárok nem lehetnek annyira tájékozottak 
az egészségügyi kockázatok tekintetében, mint az egészségügyben dolgozók. Amennyiben a 
kockázatok tekintetében szakszerű információt közölnek, a tájékoztató kampányok 
meggyőzhetik a polgárokat, hogy ne vásároljanak gyógyszereket illegális csatornákon 
keresztül. 

Módosítás 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Fel kell hívni az európai polgárok 
figyelmét az illegális forgalmazóktól 
rendelt gyógyszerek kockázataira. A 
nyilvánosság tájékoztatását célzó 
intézkedéseket nemzeti és európai szinten 
egyaránt elő kell mozdítani. A Bizottság és 
a tagállamok intézkedéseket fogadnak el 
azzal a céllal, hogy a közvéleményben 
fokozottan tudatosítsák a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatokat.

Or. en
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Módosítás 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell az illegális csatornákon keresztül 
rendelt gyógyszerekben rejlő 
kockázatokról. Különösen elő kell 
mozdítani a tájékoztató kampányokat, 
nemzeti és európai szinten egyaránt. A 
Bizottságnak a tagállamokkal együtt 
intézkedéseket kell elfogadnia a 
gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos kockázatok 
fokozott tudatosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot meg 
kell győzni arról, hogy ne rendeljenek gyógyszereket illegális értékesítési csatornákon
keresztül. Ehhez figyelemfelkeltő kampányokat kell szervezni tagállami és uniós szinten.

Módosítás 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
tájékoztató kampányok szervezésére 
irányuló intézkedéseket kell elfogadniuk 
azzal a céllal, hogy a közvéleményben 
fokozottan tudatosítsák a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatokat.    

Or. fr
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Indokolás

Az illegális gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot meg 
kell győzni arról, hogy ne rendeljenek gyógyszereket illegális értékesítési csatornákon 
keresztül.

Módosítás 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hamisított gyógyszerhatóanyagok 
miatt fennáll annak veszélye, hogy a 
szabványoknak nem megfelelő 
gyógyszerhatóanyagok jelennek meg. Ezt a 
veszélyt kezelni kell, mégpedig konkrétan 
úgy, hogy a gyógyszergyártóknak meg kell 
győződniük arról, akár saját maguknak, 
akár egy megfelelően akkreditált szervezet 
révén, hogy a gyógyszerhatóanyagokat 
beszállító gyártóik követik-e a helyes 
gyártási gyakorlatot.

(12) A hamisított gyógyszerhatóanyagok 
miatt fennáll annak veszélye, hogy a 
szabványoknak nem megfelelő 
gyógyszerhatóanyagok jelennek meg. Ezt a 
veszélyt egy hatékony ellenőrzési rendszer 
és a gyógyszerhatóanyagok 
nyomonkövethetőségi rendszerének 
összekapcsolása révén kell kezelni, 
mégpedig konkrétan úgy, hogy a
gyógyszergyártóknak saját maguknak meg 
kell győződniük arról, hogy a 
gyógyszerhatóanyagokat beszállító 
gyártóik követik-e a helyes gyártási 
gyakorlatot.

Or. en

Indokolás

A lakosság egészségének biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a gyártási helyeken a 
tagállamok illetékes hatóságai, együttműködve az EMEA-val, vizsgálatokat végezzenek. Több 
akkreditált magánszervezet esetleges jelenléte gyengítené a vizsgálatok minőségét, nem tenné 
egyértelművé, hogy ki is a felelős vizsgálatok eredményeinek helyességéért, és veszélyes 
érdekkapcsolatokat alakítana ki a vizsgált vállalat és a vizsgálatot végző szerv között, ami 
korrupcióhoz vezethet. 
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Módosítás 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell, hogy a Közösségbe való 
kivitelre szánt gyógyszerhatóanyagok 
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 
beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

(13) A közegészség kielégítő védelmének 
biztosítása érdekében a
gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot
és meg kell felelnie a forgalmazási 
engedélykérelemben feltüntetett vagy 
azzal együtt benyújtott információknak, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. Az uniós 
forgalmazásra szánt
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében
ezért ismételt, kötelező jellegű 
ellenőrzéseken, valamint az Unió illetékes 
szervei vagy a gyógyszerhatóanyagokra 
vonatkozó kölcsönös elismerés keretében 
működő hatóság általi jogérvényesítésen 
keresztül biztosítani kell, hogy a gyártás az 
említett két előírás tiszteletben tartása 
mellett történjen.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerhatóanyagok eredetének és minőségének biztonsága alapvető fontosságú. A 
helyes gyártási gyakorlat tiszteletben tartásának biztosítása érdekében fontos szigorú és 
pontos ellenőrzéseket végezni a gyártás helyén.

Módosítás 102
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának (13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
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követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell, hogy a Közösségbe való 
kivitelre szánt gyógyszerhatóanyagok 
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 
beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is. 

követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok vagy segédanyagok 
harmadik országban történő gyártása 
tekintetében biztosítani kell, hogy a 
Közösségbe való kivitelre szánt 
gyógyszerhatóanyagok vagy segédanyagok
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 
beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

Or. en

Indokolás

A nem a gyógyszeriparból származó segédanyagok esetén nem lehet megkövetelni a helyes 
gyártási gyakorlatokat. Sok segédanyag például az élelmiszeriparból származik. Ebben az 
ágazatban is vannak minőségbiztosítási eljárások, ilyenek például a TSE-vel szennyezett 
anyagokat érintő, a közelmúltban bevezetett intézkedések. Ugyanezen alapokon nyugszik a 
gyógyszeripar biztonságossága is. A két ágazat intézkedéseit megpróbálták szétválasztani, de 
ez egyértelmű kudarcba fulladt. 

Módosítás 103
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell, hogy a Közösségbe való 
kivitelre szánt gyógyszerhatóanyagok 
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell, hogy a Közösségbe való 
kivitelre szánt gyógyszerhatóanyagok 
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 
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beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is. A gyártási engedély 
jogosultjának megfelelő módon meg kell 
győződnie arról és ellenőriznie kell, hogy 
a gyógyszerhatóanyagokon kívüli, a 
gyógyszergyártásban felhasznált 
gyógyszerészeti segédanyagok a helyes 
gyártási gyakorlat értelmében 
alkalmasak-e gyógyszerek gyártására, 
valamint hogy az ellenőrzés megfelelő 
közegészség-védelmi szintet biztosít-e.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát abban az esetben érdemes a segédanyagokra is kiterjeszteni, ha a 
segédanyagokat a gyógyszerhatóanyagoktól elkülönülten kezelik, és a 
gyógyszerhatóanyagokra vonatkozó előírásoktól eltérő, külön előírások vonatkoznak rájuk. A 
gyártási engedély jogosultjai felelősek annak biztosításáért, hogy a segédanyagok minősége 
megfelelő legyen, ez a rendelkezés pedig már szerepel a humán felhasználású gyógyszerekre 
vonatkozó uniós helyes gyártási gyakorlatokban1 is.

Módosítás 104
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A harmadik országokban található 
üzemekben gyártott 
gyógyszerhatóanyagokat nem csak a 
megfelelés hiánya miatt végzett 
vizsgálatoknak kell alávetni, hanem 
kockázatelemzést és hírszerzési 
információk alapján történő célzott 
vizsgálatokat és kutatásokat is végezni kell 
rajtuk.

Or. en

                                               
1 A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi 
felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások 
megállapításáról, HL L 262., 22-26. o.
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Indokolás

A jelentés 12. módosítását váltja fel.

Módosítás 105
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Amennyiben a segédanyagokra 
vonatkozóan már alkalmaznak helyes 
gyártási gyakorlatokat vagy egyenértékű 
rendszereket, és a terület megfelelően 
szabályozva van, ezt az irányelvben 
figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A segédanyagokat széles körben alkalmazó egyéb területeken, például az élelmiszeriparban 
már léteznek rájuk vonatkozólag olyan, a helyes gyártási gyakorlatoknak megfelelő 
rendszerek, mint a HACCP és/vagy az ISO9001/22000, valamint a kötelező EDQM tanúsítás. 
Emellett az EFfCI (kozmetikumok) már ma is világszerte elfogadott a gyógyszergyártók 
körében a segédanyagok eljárásainak auditálásában. Ennek elégnek kell lennie a rájuk 
vonatkozó biztonsági és minőségi követelmények teljesítésére, így új, kötelező helyes gyártási 
gyakorlatok nem növelnék a betegek biztonságát.

Módosítás 106
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kiindulási anyagként használt 
hatóanyagokra vonatkozó közösségi 
szabályok érvényesítésének és az 
ellenőrzésnek a megkönnyítésére ezen 
anyagok gyártóinak vagy importőreinek be 
kell jelenteniük tevékenységüket.

(14) A kiindulási anyagként használt 
hatóanyagokra vonatkozó közösségi 
szabályok érvényesítésének és az 
ellenőrzésnek a megkönnyítésére ezen 
anyagok gyártóinak, importőreinek vagy 
forgalmazóinak be kell jelenteniük 
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tevékenységüket.

Or. en

Módosítás 107
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A hamisított gyógyszereket gyakran 
internetes rendeléseknek eleget téve 
forgalmazzák. A Szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. 
cikkével összhangban a tagállamok 
felelősek a kiskereskedelemben, 
elsősorban a gyógyszertárakban történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozásáért. 
Ide tartozik a postai vagy internetes 
rendelés útján történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozása is. Az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
teljes mértékben betiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek postai 
úton történő forgalmazását, mivel a 
tagállamok e téren nagy mérlegelési 
szabadsággal rendelkeznek az ilyen típusú 
kereskedelemhez kapcsolódó veszélyek 
miatt.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek tiszteletben kell tartania a hatáskörök megoszlását. A gyógyszertárakkal és 
kiskereskedelemmel kapcsolatos szabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A tagállamok 
túlnyomó többsége tiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek postai úton történő 
forgalmazását, és a Bíróság ezt a gyakorlatot helyben hagyta.
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Módosítás 108
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az emberi egészség védelmének a 
Közösségben mindenütt hasonló szintjét 
biztosítandó és a belső piac torzulásait 
elkerülendő, meg kell erősíteni a 
gyógyszergyártási engedélyek 
jogosultjainak és a gyógyszer-
nagykereskedelmi engedélyek 
jogosultjainak, valamint a hatóanyagok 
gyártóinak hatósági ellenőrzésére 
vonatkozó harmonizált alapelveket és 
iránymutatásokat. Ez segíti a kölcsönös 
elismerésről szóló meglévő 
megállapodások működését is, amelyek 
azon alapulnak, hogy a Közösségben 
mindenütt eredményes és hasonló az 
ellenőrzés és a szabályok betartatása.

(15) Az emberi egészség védelmének a 
Közösségben mindenütt hasonló szintjét 
biztosítandó és a belső piac torzulásait 
elkerülendő, meg kell erősíteni a 
gyógyszergyártási engedélyek 
jogosultjainak és a gyógyszer-
nagykereskedelmi engedélyek 
jogosultjainak, valamint a hatóanyagok 
gyártóinak és forgalmazóinak hatósági 
ellenőrzésére vonatkozó harmonizált 
alapelveket és iránymutatásokat. Ez segíti a 
kölcsönös elismerésről szóló meglévő 
megállapodások működését is, amelyek 
azon alapulnak, hogy a Közösségben 
mindenütt eredményes és hasonló az 
ellenőrzés és a szabályok betartatása.

Or. en

Módosítás 109
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak hatékony 
szankciókat kell kiróniuk a 
gyógyszerhamisításhoz kapcsolódó 
cselekményekre. E szankcióknak 
legalábbis egyenértékűeknek kell lenniük 
a kábítószerekkel kapcsolatos illegális 
cselekmények esetében tipikusan 
alkalmazott szankciókkal. A Bizottság 
általános iránymutatásokat bocsáthat ki a 
hatékony büntetőjogi szankciókra 
vonatkozólag. A 2001/83/EK irányelvbe 
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célzott rendelkezéseket kell beilleszteni az 
új biztonsági követelmények 
érvényesítésére. Az engedélyezett vagy 
más okból jogszerűen gyártott, a gyártás 
vagy a gyártást követő kezelés során 
elkövetett hibák miatt minőségi 
hiányosságot mutató termékek esetén a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

Or. en

Módosítás 110
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A belső piac működésének 
érdekében uniós szinten össze kell 
hangolni a gyógyszerek biztonsági 
elemeinek alkalmazását. A biztonsági 
elemek technikai megvalósítását és a 
tesztelési módszerek kidolgozását azonban 
a szubszidiaritás elvével összhangban a 
tagállamokra kell hagyni.

Or. de

Indokolás

A tagállamok legyenek felelősek az ellenőrzési eljárások technikai megvalósításáért. Így 
biztosítható, hogy az alkalmazott megoldások megfelelőek és a nemzeti elosztórendszerekre 
szabottak legyenek. 
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Módosítás 111
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozatnak 
megfelelően kell elfogadni.

(16) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke értelmében a 
Bizottság végrehajtási hatáskörének 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályait és 
általános elveit rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendeletben előre 
meg kell határozni. Az új rendelet 
elfogadásáig és mivel szükséges ezen 
irányelv mielőbbi elfogadása és 
végrehajtása, a tagállami ellenőrzést a 
Bizottságra ruházott végrehajtói hatáskör 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat 
rendelkezéseivel összhangban kell 
gyakorolni, amennyiben ezek a 
rendelkezések megfelelnek a módosított 
Szerződéseknek. Az e rendelkezésekre való 
hivatkozások helyébe azonban az új 
rendelet hatálybalépésekor azonnal ezen 
új rendeletben meghatározott szabályokra 
és elvekre való hivatkozásnak kell lépnie.

Or. en

Módosítás 112
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságot külön fel kell 
hatalmazni arra, hogy intézkedéseket
fogadjon el az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek csomagolásán alkalmazandó 

(17) A Bizottságot külön fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSz 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az orvosi 
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biztonsági elemek tekintetében, és hogy 
részletes szabályokat fogadjon el az olyan 
gyógyszerek tekintetében, amelyeket 
beléptetnek az EU-ba, de nem hoznak
forgalomba. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak és céljuk nem 
alapvető fontosságú elemek kiegészítés 
révén történő módosítása, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell 
elfogadni.

rendelvényhez kötött gyógyszerek 
csomagolásán alkalmazandó biztonsági 
elemek vagy bármilyen, a gyógyszer 
eredetét bizonyítani képes technikai 
megoldás tekintetében, és hogy részletes 
szabályokat fogadjon el az olyan 
gyógyszerek tekintetében, amelyeket 
beléptetnek az EU-ba, de nem hoznak 
forgalomba Ki kell dolgozni egy az Unión 
belül használatos biztonsági elemet vagy 
egységes biztonsági jelölést.  

Or. en

Indokolás

Az egységes szerkezetbe foglalás több módja is szóba jöhet. Az egységesített biztonsági jelölés 
nem szükségszerűen biztonsági elem, mint pl. a 2D-s vonalkód vagy az RFID-kód, de lehet 
biztonsági intézkedés, mint a speciális hologram vagy lakk. Az ilyen megoldások adott esetben 
kevésbé költségesek és technikai szempontból könnyebben megvalósíthatóak. 

Módosítás 113
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságot külön fel kell 
hatalmazni arra, hogy intézkedéseket
fogadjon el az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek csomagolásán alkalmazandó 
biztonsági elemek tekintetében, és hogy 
részletes szabályokat fogadjon el az olyan 
gyógyszerek tekintetében, amelyeket 
beléptetnek az EU-ba, de nem hoznak 
forgalomba. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak és céljuk nem 
alapvető fontosságú elemek kiegészítés 
révén történő módosítása, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell 
elfogadni.

(17) A Bizottságot külön fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSz 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
csomagolásán alkalmazandó biztonsági 
elemek tekintetében, és hogy részletes 
szabályokat fogadjon el az olyan 
gyógyszerek tekintetében, amelyeket 
beléptetnek az EU-ba, de nem hoznak 
forgalomba.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, úgynevezett „komitológiai eljárást”az EUMSz. 209. cikke szerinti új 
eljáráshoz igazítja.  

Módosítás 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A gyógyszerekre vonatkozó 
nyomonkövethetőségi eljárást legkésőbb 
36 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépését követően uniós szinten 
harmonizálni kell. A gyógyszerek 
egyértelmű azonosíthatóságát a 
csomagoláson feltüntetett sorszámok 
révén kell biztosítani. 

Or. fr

Indokolás

Az orvosi szakma és a betegek elvárásainak megfelelő és hatékony kielégítése érdekében 
fontos a gyógyszerekre vonatkozó nyomonkövethetőségi eljárások harmonizálása.  

Módosítás 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak akár az Europol 
segítségével is együtt kell működniük az 
illegális gyógyszerkereskedelem elleni 
hatályos korlátozások végrehajtása 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak akár az Europol 
segítségével is együtt kell működniük az 
interneten keresztüli illegális 
gyógyszerkereskedelem elleni hatályos 
korlátozások végrehajtása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az internet révén történő illegális gyógyszer-kereskedelem elleni küzdelem terén fontos a 
tagállamok közötti együttműködés, és kiterjed például a legjobb gyakorlatok és a technológiai 
szakértelem megosztására. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az Europolra is, 
amely jelentős tapasztalatra tett szert az online bűnözés elleni fellépésben.

Módosítás 117
Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak az Europol 
közreműködését igénybe véve együtt kell 
működniük az interneten keresztüli 
illegális gyógyszerkereskedelem elleni 
hatályos korlátozások végrehajtása 
érdekében. 

Or. en

Indokolás

Az internet révén történő illegális gyógyszer-kereskedelem elleni küzdelem terén fontos a 
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tagállamok közötti széles körű együttműködés, és kiterjed például a legjobb gyakorlatok 
megosztására. Az Europolnak jelentős gyakorlata van az online bűnözéssel kapcsolatos 
ügyekben.

Módosítás 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak az Europolon 
belül és más fórumokon keresztül is 
együtt kell működniük az interneten 
keresztüli illegális gyógyszerkereskedelem 
elleni hatályos korlátozások végrehajtása 
érdekében.

Or. ro

Indokolás

Az illegális gyógyszerek Unión belüli forgalmának megakadályozása érdekében ki kell 
használni az Europol és más fórumok által gyűjtött tapasztalatokat.

Módosítás 119
Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az Europol segítségével 
is együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy fokozzák az internet 
révén történő illegális gyógyszer-
kereskedelem elleni hatályos 
korlátozásokat. 

Or. it
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Indokolás

Az internet révén történő illegális gyógyszer-kereskedelem elleni küzdelem terén a tagállamok 
közötti együttműködés széles körű, és kiterjed például a legjobb gyakorlatok és a technológiai 
szakértelem megosztására. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az Europolra is, 
amely jelentős tapasztalatra tett szert az on-line bűnözés elleni fellépésben. 

Módosítás 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A hamisított gyógyszereket gyakran 
internetes rendeléseknek eleget téve 
forgalmazzák. A Szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. 
cikkével összhangban a tagállamok 
felelősek a kiskereskedelemben, 
elsősorban a gyógyszertárakban történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozásáért. 
Ide tartozik a postai vagy internetes 
rendelés útján történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozása is. Az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
teljes mértékben betiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek postai 
úton történő forgalmazását, mivel a 
tagállamok e téren nagy mérlegelési 
szabadsággal rendelkeznek az ilyen típusú 
kereskedelemhez kapcsolódó veszélyek 
miatt.

Or. de
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Módosítás 121
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A hamisított gyógyszereket gyakran 
internetes rendeléseknek eleget téve 
forgalmazzák. A Szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. 
cikkével összhangban a tagállamok 
felelősek a kiskereskedelemben, 
elsősorban a gyógyszertárakban történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozásáért. 
Ide tartozik a postai vagy internetes 
rendelés útján történő 
gyógyszerforgalmazás szabályozása is. Az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
teljes mértékben betiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek postai 
úton történő forgalmazását, mivel a 
tagállamok e téren nagy mérlegelési 
szabadsággal rendelkeznek az ilyen típusú 
kereskedelemhez kapcsolódó veszélyek 
miatt.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek tiszteletben kell tartania a hatáskörök megoszlását. A gyógyszertárakkal és 
kiskereskedelemmel kapcsolatos szabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A tagállamok 
túlnyomó többsége tiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek postai úton történő 
forgalmazását, és a Bíróság ezt a gyakorlatot helyben hagyta (a C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband ügyben hozott 2003. december 11-i ítélet). 
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Módosítás 122
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A belső piac működésének 
érdekében uniós szinten össze kell 
hangolni a gyógyszerek biztonsági 
elemeinek alkalmazását. A biztonsági 
elemek technikai megvalósítását és a 
tesztelési módszerek kidolgozását azonban 
a szubszidiaritás elvével összhangban a 
tagállamokra kell hagyni.

Or. de

Indokolás

A tagállamok legyenek felelősek az ellenőrzési eljárások technikai megvalósításáért. Így 
biztosítható, hogy az alkalmazott megoldások megfelelőek és a nemzeti elosztórendszerekre 
szabottak legyenek.


