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Módosítás 201
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat, amelyek 
sajátos jellemzőik miatt nagykereskedelmi 
és gyógyszertári forgalomba nem 
bocsáthatók, és amelyeket ezért a gyártó 
közvetlenül a klinikai intézmények felé 
értékesít, ahol azokat közvetlenül beadják 
a betegeknek.

A VI. cím szerint orvosi rendelvényhez 
kötött generikus és megalapozott 
felhasználású gyógyszerek esetében a 
biztonsági elemek kötelezőek, amennyiben 
a Bizottság ezt az 54a. cikk (4) 
bekezdésének megfelelő, kockázatalapú 
megközelítés alapján szükségesnek tartja. 
A kockázatalapú megközelítést 
úgynevezett önkéntes részvételi eljárással 
végzik.  

Or. en
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Indokolás

Bizonyos termékek csak kórházban adhatók be, ezért a biztonsági elemek alkalmazása nem 
eredményezi a betegbiztonság érdemi növekedését, ugyanakkor hátráltathatja a betegek e 
termékekhez való hozzájutását. Az alacsony árkategóriába tartozó, s ezért ritkán hamisított 
termékek elvben mentesülhetnek a biztonsági elemekre vonatkozó követelmények alól –
hacsak az ár vagy egyes múltbéli incidensek nem teszik szükségessé biztonsági címkék 
alkalmazását.  Az önkéntes részvételi eljárás nem veszi figyelembe a csak kevés gyártósorral 
rendelkező kkv-k pénzügyi terheit.

Módosítás 202
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és
nyomonkövethetőségének biztosítását,
kivéve a radiofarmakonokat. 

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik az olyan gyógyszerek – kivéve a
radiofarmakonokat – azonosságának, 
eredetiségének és csomagolása 
sértetlenségének biztosítását, amelyek 
esetében felmerül a hamisítás vagy a 
megváltoztatás kockázata .
A fent említett biztonsági elemek e 
gyógyszerek vagy kategóriáik esetében 
kötelezővé tételéről szóló határozat az 54a. 
cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően végrehajtott 
kockázatfelmérésen alapul”.       

Or. es

Indokolás

Semmivel nem indokolható, hogy a biztonsági elemekre vonatkozó követelmény alkalmazását 
automatikusan csak az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre korlátozzuk. Ráadásul ezt 
nem erősítik meg korábban felfedett gyógyszerhamisítási esetek sem. A betegek hatékony 
állami védelme olyan megközelítést tesz szükségessé, amely a gyógyszerek bármely adott 
típusára vonatkozó kockázaton alapul.
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Módosítás 203
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának és 
eredetiségének biztosítását, kivéve a 
radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a gyógyszerek azonosságának és 
eredetiségének biztosítását, kivéve a 
radiofarmakonokat.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy valamennyi – úgy az orvosi rendelvényhez kötött, mint az orvosi rendelvény 
nélkül kapható – gyógyszer eredetiségét garantáljuk. Minden gyógyszer különleges termék, 
melynek hamisítása katasztrofális következményekkel járhat az emberi egészségre nézve. 
Ráadásul nemzeti és európai szinten egyaránt elterjedőben van az a gyakorlat, hogy egyes 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszereket átsorolnak a vény nélkül kapható gyógyszerek 
kategóriájába.

Módosítás 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerinti gyógyszerek 
azonosságának, eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

Or. en
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Indokolás

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Módosítás 205
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

Or. it

Indokolás

Minden gyógyszer eredetiségét garantálni kell, függetlenül attól, hogy rendelvényköteles-e 
vagy nem. Minden gyógyszer különleges termék, melynek hamisítása katasztrofális 
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. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az 
orvosi rendelvényhez nem kötött gyógyszerek hamisítása is igen jövedelmező lehet.
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Módosítás 206
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek és egyéb, irányított 
forgalmazási láncban forgalmazott 
termékek azonosságának, eredetiségének 
és nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

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.

Módosítás 207
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának,
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának és
eredetiségének biztosítását, kivéve a 
radiofarmakonokat.”

Or. de
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Indokolás

A tagállamok maguk döntik el, hogy egy adott gyógyszert vajon nyomonkövethetővé kell-e 
tenni a gyártót a gyógyszertárral összekötő ellátási lánc egészében. A nyomonkövethetőségre 
nem a hamisított gyógyszerek azonosítása céljából van szükség. Ez a funkció ráadásul 
jelentős többletkiadással járna, ami számos kkv számára aránytalanul magas költségeket 
generálna.

Módosítás 208
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek egyedi
azonosságának, eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

Or. en

Indokolás

Az egyes csomagok hitelesítését és nyomon követhetőségét csak azok a biztonsági elemek 
szolgálják teljes egyértelműséggel, amelyek egyedi módon azonosítják a csomagot.

Módosítás 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
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rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását,
kivéve a radiofarmakonokat.

rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását –
kivéve a radiofarmakonokat – az olyan 
esetekben, amikor a Bizottság véleménye 
szerint fennáll a hamisítás kockázata, 
akár a gyógyszer ára miatt, akár azért, 
mert ez már a múltban is előfordult.

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 210
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat. Ez a pont 
valamennyi, orvosi rendelvényhez kötött 
generikus gyógyszerre vonatkozik. 

Or. en
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Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek esetében a betegek biztonsága érdekében kötelező 
biztonsági elemeket kellene alkalmazni, és e jogszabály hatályát valamennyi generikus 
gyógyszerre ki kellene terjeszteni.

Módosítás 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és nyomon 
követhetőségének biztosítását, kivéve a 
radiofarmakonokat. 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

Fontos a gyógyszerekre vonatkozó nyomonkövethetőségi eljárások harmonizálása. 

Módosítás 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

A biztonsági elemeket megkülönböztetés 
nélkül, az értékesítési csatornákon kell 
alkalmazni. 

Or. en

Módosítás 213
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek 
lehetővé teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

(o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat. A 
homeopátiás gyógyszerek az 1. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően mentesülnek ez 
alól. Amennyiben egy gyógyszer, pl. egy 
homeopátiás gyógyszer nem vényköteles, a 
biztonsági elemek önkéntes alapon 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az irányelv homeopátiás gyógyszerekre való alkalmazása aránytalan volna. A Bizottság nem 
jelentett olyan esetekről, amikor a legális európai ellátási láncban találtak volna orvosi 
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rendelvényhez nem kötött, hamisított gyógyszereket.  Ezek a termékek nem hajtanának hasznot 
a hamisítók számára, mivel áruk alacsony, és a belőlük értékesített mennyiség legtöbb esetben 
csekély.

Módosítás 214
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) a termék eredetére vonatkozó részletes 
adatok (ország, vállalat, termelés helye) a 
gyógyszerhatóanyag 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
céljából, és amennyiben a hatóanyagot az 
Európai Unión kívül gyártják, a 
származási ország feltüntetése a gyógyszer 
csomagolásán.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszeriparban kötelező a nyomonkövethetőség biztosítása, mivel a fogyasztónak joga 
van megismerni az általa választott termék eredetét. Ezt a lehetőséget a gyógyszerek esetében 
is biztosítani kell, a hamisítás elleni küzdelem és az egész ágazat (a gyógyszerhatóanyagok 
termelésétől egészen a gyógyszertárig/fogyasztóig) átláthatóságának növelése érdekében is. 

Módosítás 215
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nagykereskedelmi 

(1) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nagykereskedelmi 
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forgalmazók, gyógyszerészek vagy a 
lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező vagy arra jogosult személyek 
elvégezhessék a következőket:  

forgalmazók, gyógyszerészek és a 
lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező vagy arra jogosult személyek 
elvégezhessék a következőket:  

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

Módosítás 216
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eredetiség ellenőrzése nyílt, rejtett 
vagy technikai azonosító elemek 
segítségével,

a) az eredetiség ellenőrzése;  

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

Módosítás 217
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eredetiség ellenőrzése nyílt, rejtett 
vagy technikai azonosító elemek 
segítségével,

a) az eredetiség ellenőrzése nyílt azonosító 
elemek segítségével;

Or. fr

Indokolás

Jelenleg csak a forgalombahozatali engedély jogosultjának és a végrehajtó és szabályozó 
hatóságoknak lehet tudomásuk a rejtett vagy technikai azonosító elemek létezéséről a 
csomagoláson.  Biztonsági okokból kulcsfontosságú, hogy a fenti érdekelt feleken kívül senki 
se ismerje ezeket az információkat.

Módosítás 218
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyedi csomagok azonosítása, b) egyedi csomagok azonosítása gép által 
olvasható egyedi sorozatszám révén; 

Or. en

Indokolás

Az egyes csomagok hitelesítését és nyomon követhetőségét csak azok a biztonsági elemek 
szolgálják teljes egyértelműséggel, amelyek egyedi módon azonosítják a csomagot.

Módosítás 219
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyedi csomagok azonosítása, b) egyedi csomagok azonosítása egységes,
az egész Unióban használatos szabvány 
révén;

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban már használnak biztonsági elemeket. Az átmenet idejére minden 
bizonnyal képesek volnának alkalmazkodni egy uniós szabványhoz. Mivel a hamisított 
gyógyszerek problémája átnyúlik a nemzeti határokon, a különböző nemzeti jogi 
rendelkezések egyvelege nem alkalmas arra, hogy hatékony védelmet biztosítson a betegek 
számára. Ezért a biztonsági elemeknek az Európai Unió egészében azonosaknak kell lenniük.

Módosítás 220
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemek csak akkor távolíthatók 
el vagy fedhetők le részben vagy egészben, 
ha a következő feltételek teljesülnek:

(2)Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeket nem szabad 
eltávolítani vagy lefedni.

Or. en

Indokolás

A mindenki által igényelt optimális biztonság érdekében a gyógyszer különleges kezelése nem 
megengedett. Attól a pillanattól kezdve, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja 
elvégezte a gyógyszer csomagolását, azt érintetlenül kell hagyni, amíg el nem juttatják a 
beteghez, az élelmiszer-biztonságról szóló európai stratégia keretében lefektetett jelenlegi 
követelményeknek megfelelően. 
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Módosítás 221
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemek csak akkor távolíthatók 
el vagy fedhetők le részben vagy egészben, 
ha a következő feltételek teljesülnek:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártási engedély jogosultja az 54. cikk o) 
pontjában említett biztonsági elemeket
csak akkor cseréli ki, távolítja el részben 
vagy egészben, vagy fedi le, ha a
vonatkozó gyógyszerre a 6. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkezik, vagy ha 
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától írásos felhatalmazást kapott.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a termékeket nem az eredeti gyártó, az eredeti termék forgalombahozatali 
engedélyének jogosultja, a hozzájuk tartozó más vállalat vagy ezek bármelyike által a 
gyógyszerek újracsomagolásával megbízott harmadik fél csomagolja újra, az eredeti 
csomagolásba foglalt, hamisítás elleni elemek hatékonysága súlyosan sérül. Ezért az 
újracsomagolást meg kell tiltani. Ez alól egy kivétel van: egy klinikai kísérlet megfelelő 
engedéllyel rendelkező szponzora a klinikai vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően 
újracsomagolhatja a gyógyszereket. 

Módosítás 222
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemek csak akkor távolíthatók 
el vagy fedhetők le részben vagy egészben, 

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeket nem szabad 
eltávolítani vagy lefedni.  Ha az alábbi
feltételek teljesülnek és azokat 
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ha a következő feltételek teljesülnek: közegészségügyi okok indokolják, a 
gyártási engedély jogosultja az eredeti 
gyógyszert egy másik csomagba 
helyezheti, érintetlenül hagyva annak 
eredeti biztonsági elemeit. 

Or. fr

Indokolás

A mindenki által kívánatosnak tartott optimális biztonsági szabványok biztosításának 
érdekében utólag 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 223
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A gyártási engedély jogosultja a 
biztonsági elem részleges vagy teljes 
eltávolítása vagy lefedése előtt 
meggyőződik a gyógyszer eredetiségéről.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a termékeket nem az eredeti gyártó, az eredeti termék forgalombahozatali 
engedélyének jogosultja, a hozzájuk tartozó más vállalat vagy ezek bármelyike által a 
gyógyszerek újracsomagolásával megbízott harmadik fél csomagolja újra, az eredeti 
csomagolásba foglalt, hamisítás elleni elemek hatékonysága súlyosan sérül. Ezért az 
újracsomagolást meg kell tiltani. Ez alól egy kivétel van: egy klinikai kísérlet megfelelő 
engedéllyel rendelkező szponzora a klinikai vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően 
újracsomagolhatja a gyógyszereket. 
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Módosítás 224
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A gyártási engedély jogosultja a 
biztonsági elem részleges vagy teljes 
eltávolítása vagy lefedése előtt 
meggyőződik a gyógyszer eredetiségéről.

törölve

Or. en

Indokolás

A mindenki által igényelt optimális biztonság érdekében a gyógyszer különleges kezelése nem 
megengedett. Attól a pillanattól kezdve, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja 
elvégezte a gyógyszer csomagolását, azt érintetlenül kell hagyni, amíg el nem juttatják a 
beteghez, az élelmiszer-biztonságról szóló európai stratégia keretében lefektetett jelenlegi 
követelményeknek megfelelően. 

Módosítás 225
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A gyártási engedély jogosultja a 
biztonsági elem részleges vagy teljes 
eltávolítása vagy lefedése előtt 
meggyőződik a gyógyszer eredetiségéről.

a) A gyártási engedély jogosultja
gondoskodik arról, hogy a termék 
azonosításával, eredetiségével és 
nyomonkövethetőségével kapcsolatos
biztonsági elem látható és használható 
maradjon;

Or. fr

Indokolás

A mindenki által kívánatosnak tartott optimális biztonsági szabványok biztosításának 
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érdekében utólag 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 226
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a termékeket nem az eredeti gyártó, az eredeti termék forgalombahozatali 
engedélyének jogosultja, a hozzájuk tartozó más vállalat vagy ezek bármelyike által a 
gyógyszerek újracsomagolásával megbízott harmadik fél csomagolja újra, az eredeti 
csomagolásba foglalt, hamisítás elleni elemek hatékonysága súlyosan sérül. Ezért az 
újracsomagolást meg kell tiltani. Ez alól egy kivétel van: egy klinikai kísérlet megfelelő 
engedéllyel rendelkező szponzora a klinikai vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően 
újracsomagolhatja a gyógyszereket. 
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Módosítás 227
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

törölve

Or. en

Indokolás

A mindenki által igényelt optimális biztonság érdekében a gyógyszer különleges kezelése nem 
megengedett. Attól a pillanattól kezdve, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja 
elvégezte a gyógyszer csomagolását, azt érintetlenül kell hagyni, amíg el nem juttatják a 
beteghez, az élelmiszer-biztonságról szóló európai stratégia keretében lefektetett jelenlegi
követelményeknek megfelelően. 

Módosítás 228
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait.  
Semmilyen körülmények közt nem 
helyettesítheti az eredeti dobozon 
alkalmazott, az eredeti gyógyszer 
azonosításának, eredetiségének és 
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nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítását 
lehetővé tevő biztonsági elemet más 
biztonsági elemmel;

Or. fr

Indokolás

A mindenki által kívánatosnak tartott optimális biztonsági szabványok biztosításának 
érdekében utólag 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 229
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

(b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és külső csomagolása érintetlenségének
biztosítást illetően egyenértékű a régivel 
úgy, hogy az 1. cikk (23) bekezdése 
szerinti közvetlen csomagolást nem bontja 
ki.

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
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intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

Módosítás 230
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának és
eredetiségének biztosítást illetően 
egyenértékű a régivel úgy, hogy az 1. cikk
(23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki;

Or. de

Indokolás

A tagállamok maguk döntik el, hogy egy adott gyógyszert vajon nyomonkövethetővé kell-e 
tenni a gyártót a gyógyszertárral összekötő ellátási lánc teljes egészében. A 
nyomonkövethetőségre nem a hamisított gyógyszerek azonosítása céljából van szükség. Ez a 
funkció ráadásul jelentős többletkiadással járna, ami számos kkv számára aránytalanul 
magas költségeket generálna.

Módosítás 231
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen
csomagolást nem bontja ki.

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen
csomagoláson csak olyan változtatásokat 
eszközöl, amelyeket az 55. cikkben említett 
célok szükségessé tesznek.

Or. en

Indokolás

Tilos a közvetlen csomagolás bármilyen megváltoztatása (beleértve a blisztercsomagolás 
felvágását is)! A felvágott blisztercsomagolás nem erősíti a betegnek az adott gyógyszerbe 
vetett bizalmát.

Módosítás 232
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki. Ezért a 
gyártási engedély jogosultja egy új külső 
dobozt készít, amelyen szerepel az 
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eredetinek megfelelő összes vonatkozó 
termék- és védjegyinformáció, valamint az 
54. cikk (o) pontja szerinti biztonsági 
elemek; az eredeti dobozokat 
megsemmisítik;

Or. de

Indokolás

A kötelező újradobozolás növeli a betegek biztonságát. Az újradobozolás lehetőségének 
bevezetése révén a gyártók védjegyjogai helyett a közegészségügy és a betegbiztonság kerül a 
középpontba. 

Módosítás 233
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal,
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást 
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen 
csomagolást nem bontja ki.

Ezért a gyártási engedély jogosultja egy új 
külső dobozt készít, amelyen szerepel az 
eredetinek megfelelő összes vonatkozó 
termék- és védjegyinformáció, valamint az 
54. cikk (o) pontja szerinti biztonsági 
elemek; az eredeti dobozokat 
megsemmisítik;

Or. en
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Indokolás

A kötelező újradobozolás növeli a betegek bizalmát és az előírásoknak való megfelelés 
mértékét. Az újradobozolás része az eredeti külső csomagolás eltávolítása és ellenőrzött 
megsemmisítése, melyet egy új, a párhuzamos forgalmazó által tervezett (a helyes gyártási 
gyakorlat követelményeinek megfelelő csomagolóanyag-gyártótól beszerzett) külső 
csomagolással váltanak fel. Az újradobozolás lehetőségének bevezetése révén a gyártók 
védjegyjogai helyett a közegészségügy és a betegbiztonság kerül a középpontba.

Módosítás 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés –  b pont –1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor számítanak 
egyenértékűnek, ha ugyanolyan 
hatékonyan biztosítják a gyógyszer 
azonosítását, eredetiségének 
megállapítását, nyomonkövetését, illetve 
ugyanolyan hatékonyan előzik meg a 
gyógyszer módosítását, illetve ha 
technikailag ugyanolyan nehéz lemásolni 
őket. Ez a bekezdés alkalmazandó az új 
biztonsági elemek eltávolítása, 
helyettesítése vagy lefedése esetén is, 
kivéve, ha az elsődleges biztonsági elem 
rejtett, és ezért nem felismerhető. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 30. módosításának kiegészítése. Annak érdekében, hogy a 
párhuzamos értékesítést végző felek valóban egyenértékű biztonsági elemeket 
alkalmazhassanak az újracsomagolás során, az irányelvnek specifikus követelmények alapján 
meg kell állapítania az egyenértékű elemek különböző kategóriáit, elismerve, hogy a rejtett 
biztonsági elemek előzetes információ hiányában nem ellenőrizhetők. 
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Módosítás 235
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés –  b pont –1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor számítanak 
egyenértékűnek, ha ugyanolyan 
hatékonyan biztosítják a gyógyszerek 
azonosítását, eredetiségének 
megállapítását, nyomonkövetését, illetve 
ugyanolyan hatékonyan előzik meg a 
gyógyszerek módosítását, illetve ha 
technikailag ugyanolyan nehéz lemásolni 
őket. Ez a bekezdés alkalmazandó az új 
biztonsági elemek eltávolítása, 
helyettesítése vagy lefedése esetén is. 

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a párhuzamos értékesítést végző felek valóban egyenértékű biztonsági 
elemeket alkalmazhassanak az újracsomagolás során, az irányelvnek specifikus 
követelmények alapján meg kell állapítania az egyenértékű elemek különböző kategóriáit.

Módosítás 236
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés –  b pont –1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor számítanak 
egyenértékűnek, ha ugyanolyan 
hatékonyan biztosítják a gyógyszerek 
azonosítását, eredetiségének 
megállapítását, nyomonkövetését, illetve 
ugyanolyan hatékonyan előzik meg a 
gyógyszerek módosítását, illetve ha 
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technikailag ugyanolyan nehéz lemásolni 
őket. 

Or. en

Indokolás

Az egyes csomagok hitelesítését és nyomon követhetőségét csak azok a biztonsági elemek 
szolgálják teljes egyértelműséggel, amelyek egyedi módon azonosítják a csomagot.

Módosítás 237
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A biztonsági elem kicserélését az 
illetékes hatóság ellenőrzi.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a termékeket nem az eredeti gyártó, az eredeti termék forgalombahozatali 
engedélyének jogosultja, a hozzájuk tartozó más vállalat vagy ezek bármelyike által a 
gyógyszerek újracsomagolásával megbízott harmadik fél csomagolja újra, az eredeti 
csomagolásba foglalt, hamisítás elleni elemek hatékonysága súlyosan sérül. Ezért az 
újracsomagolást meg kell tiltani. Ez alól egy kivétel van: egy klinikai kísérlet megfelelő 
engedéllyel rendelkező szponzora a klinikai vizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően 
újracsomagolhatja a gyógyszereket. 

Módosítás 238
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A biztonsági elem kicserélését az 
illetékes hatóság ellenőrzi.

törölve

Or. en

Indokolás

A mindenki által igényelt optimális biztonság érdekében a gyógyszer különleges kezelése nem 
megengedett. Attól a pillanattól kezdve, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja 
elvégezte a gyógyszer csomagolását, azt érintetlenül kell hagyni, amíg el nem juttatják a 
beteghez, az élelmiszer-biztonságról szóló európai stratégia keretében lefektetett jelenlegi 
követelményeknek megfelelően. 

Módosítás 239
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A biztonsági elem kicserélését az 
illetékes hatóság ellenőrzi.

c) A gyártási engedély jogosultja felelős a 
2. pontban ismertetett intézkedések részét 
képező valamennyi tevékenységért.

Or. fr

Indokolás

A mindenki által kívánatosnak tartott optimális biztonsági szabványok biztosításának 
érdekében utólag 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.
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Módosítás 240
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) A gyártási engedély jogosultja a 
csomagolás külsején világosan jelöli, ha 
az eredeti biztonsági elemeket részben 
vagy egészben eltávolították vagy lefedték;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeket a forgalmazási 
csatornák közötti megkülönböztetés nélkül 
kell alkalmazni. 

Or. en

Indokolás

Ha egyes gyógyszerekről bebizonyosodik, hogy további biztonsági védelemre szorulnak, ezt a 
védelmet a forgalmazási csatornától függetlenül biztosítani kell a felesleges félreértések 
elkerülése érdekében.
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Módosítás 242
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeket a forgalmazási 
csatornák közötti megkülönböztetés nélkül 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ha egyes gyógyszerekről bebizonyosodik, hogy további biztonsági védelemre szorulnak, ezt a 
védelmet a forgalmazási csatornától függetlenül biztosítani kell a felesleges félreértések 
elkerülése érdekében.

Módosítás 243
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártási engedély jogosultja a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően felelősséggel tartozik az olyan 
károkért, amelyeket azonosságuk 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
okoznak.

(3) A gyártási engedély (2) bekezdésében 
említett jogosultja a 85/374/EGK tanácsi 
irányelvnek megfelelően gyártónak 
minősül. A gyártási engedély jogosultja
felelősséggel tartozik az olyan károkért, 
amelyeket a gyógyszerek általa 
végrehajtott módosításai okoztak az 
eredeti gyártónak, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának és a 
fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy a 
gyógyszer hamisított vagy valódi.

Or. en
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Indokolás

Annak egyértelműsítését szolgálja, hogy a gyártási engedély birtokosai, akik a termékek 
újracsomagolását is végzik, szigorúan felelősséggel tartoznak minden tevékenységükért, 
beleértve azt az eshetőséget, ha hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba.  Az 
újracsomagolást végzőknek felelősséget kell vállalniuk a gyógyszerek általuk eszközölt 
bármely módosításából eredő károkért, függetlenül attól, hogy az adott gyógyszer hamisított 
vagy valódi.

Módosítás 244
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártási engedély jogosultja a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően felelősséggel tartozik az olyan 
károkért, amelyeket azonosságuk 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
okoznak.

(3) A gyártási engedély (2) bekezdésében 
említett jogosultja a 85/374/EGK tanácsi 
irányelvnek megfelelően gyártónak 
minősül. A gyártási engedély jogosultja 
felelősséggel tartozik az olyan károkért, 
amelyeket azonosságuk tekintetében 
hamisított gyógyszerek okoznak az eredeti 
gyártónak, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának vagy a fogyasztóknak.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelműsítését szolgálja, hogy a gyártási engedély birtokosai, akik a termékek 
újracsomagolását is végzik, szigorúan felelősséggel tartoznak minden tevékenységükért, 
beleértve azt az eshetőséget, ha hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba. 

Módosítás 245
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártási engedély jogosultja a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően felelősséggel tartozik az olyan 
károkért, amelyeket azonosságuk 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
okoznak.

.

(3) Amennyiben a gyártási engedély 
jogosultja az 54a. cikk (2) bekezdésében 
említett tevékenységeket folytatja, a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően felelősséggel tartozik az olyan 
károkért, amelyeket azonosságuk 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
okoznak.

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

.

Módosítás 246
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Mielőtt a Bizottság az 54. 
cikk o) pontja szerinti különleges 
intézkedéseket javasolna, nyilvános 
hatásvizsgálatot készít a meglévő 
biztonsági elemek költségeiről és 
hasznáról, illetve konzultációt folytat a 
biztonsági elemek alkalmazásában és 
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használatában részt vevő felekkel annak 
érdekében, hogy szemléltesse a különleges 
intézkedések hatékonyságát a jelenlegi 
nemzeti megoldásokhoz képest.

Or. el

Indokolás

A felhasználandó biztonsági elemek vonatkozásában számos lehetőség létezik, illetve nemzeti 
szinten kísérleti projektek indultak e biztonsági elemek előnyeinek értékelésére. Egy adott 
biztonsági elem kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene végeznie abból a 
célból, hogy értékelje a jelenleg használt biztonsági elemek előnyeit és hátrányait, a vizsgált 
kísérleti projektek eredményeit, és a javasolt biztonsági elemeknek a jelenleg alkalmazott 
nemzeti megoldásokkal összevetett hatékonyságát. 

Módosítás 247
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Mielőtt a Bizottság az 54. 
cikk o) pontja szerinti különleges 
intézkedéseket javasolna, nyilvános 
hatásvizsgálatot készít a meglévő 
biztonsági elemek költségeiről és 
hasznáról, illetve konzultációt folytat a 
biztonsági elemek alkalmazásában és 
használatában részt vevő felekkel.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére használt biztonsági elemeknek több fajtája is létezik, 
pl. egydimenziós kód, adatmátrix, zárjegy, hologram, RFID stb. Nemzeti szinten kísérleti 
projekteket is indítottak e biztonsági elemek előnyeinek értékelésére. Egy adott biztonsági 
elem kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene végeznie a piacon jelenleg 
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használt valamennyi biztonsági elem előnyeinek és hátrányainak értékelése céljából, valamint 
figyelembe kellene vennie a meglévő tapasztalatokat és az e tárgyban végzett kísérleti 
projekteket.

Módosítás 248
Crescenzio Rivellini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Mielőtt konkrét javaslatot 
tenne, és annak érdekében, hogy azt a 
lehetőséget válassza, amely a legjobban 
szolgálja a polgárok érdekeit, a Bizottság 
hatáselemzést végez a piacon jelenleg 
használt, hamisítás elleni rendszerek 
költségei és előnyei tekintetében, valamint 
konzultál az ilyen, eredetiséget tanúsító 
zárjegyek alkalmazásában és 
használatában érintett szereplőkkel. 

Or. it

Indokolás

Jelenleg a gyógyszerek hamisításának megelőzésére szolgáló technológiáknak több fajtája is 
létezik, pl. egydimenziós kódok, adatmátrixok, zárjegyek, hologramok és RFID. 
Nemzeti szinten jelenleg is folynak kísérleti projektek ezek előnyeinek értékelésére. 
Egy adott biztonsági zárjegy kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene 
végeznie a piacon jelenleg rendelkezésre álló biztonsági zárjegyek valamennyi előnyének és 
hátrányának értékelése céljából, valamint figyelembe kellene vennie a múltbeli 
tapasztalatokat.
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Módosítás 249
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A Bizottság a 121a. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, melyekre a 212b. és a 212c. 
cikkben megállapított feltételek 
vonatkoznak, elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

Mielőtt a Bizottság alkalmazná ezeket az 
intézkedéseket, független hatásvizsgálatot 
rendel meg a különböző biztonsági 
intézkedések költségeinek és hasznának 
felmérésére, illetve nyilvános konzultációt 
folytat valamennyi fontos érdekelt féllel, 
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beleértve a betegek és a fogyasztók 
független érdekvédelmi szervezeteit is.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek árának további növekedése jelentős pénzügyi terhet jelentene az egészségügyi 
biztosítók és a betegek számára. Ezért a használandó biztonsági elemek költséghatékonyságát 
fel kell mérni annak érdekében, hogy ezáltal azonosítható legyen a legnagyobb haszonnal és a 
viszonylag legalacsonyabb költségekkel járó intézkedés. Továbbá bármilyen intézkedés 
elfogadását nyilvános konzultációnak kell megelőznie.

Módosítás 251
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mielőtt konkrét javaslatot tenne, a 
Bizottság hatáselemzést végez a jelenleg 
használt, hamisítás elleni rendszerek 
költségei és előnyei tekintetében, valamint 
konzultál az ilyen, eredetiséget tanúsító 
zárjegyek alkalmazásában és 
használatában érintett szereplőkkel.  

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek hamisításának megelőzésére szolgáló technológiáknak több fajtája is létezik, 
pl. egydimenziós kódok, adatmátrixok, zárjegyek, hologramok és RFID. Nemzeti szinten 
jelenleg is folynak kísérleti projektek ezek előnyeinek értékelésére. Egy adott hamisítás elleni 
zárjegy kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene végeznie a piacon jelenleg 
rendelkezésre álló biztonsági zárjegyek értékelése céljából, valamint figyelembe kellene 
vennie a múltbeli tapasztalatokat és a kísérleti projektek eredményeit.
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Módosítás 252
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedéseket, melyek célja ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítés révén történő 
módosítása, a 121. cikk (2a) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mielőtt az 54. cikk o) pontjának 
végrehajtására intézkedéseket fogad el, a 
Bizottság nyilvános hatáselemzést végez a 
meglévő biztonsági elemek költségei és 
előnyei tekintetében, valamint konzultál 
az ilyen biztonsági elemek 
alkalmazásában és használatában érintett 
szereplőkkel.

Or. en
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Indokolás

A biztonsági elemeknek több fajtája is létezik: egydimenziós kódok, adatmátrix, zárjegy, 
hologram stb. Nemzeti szinten kísérleti projekteket folytatnak a biztonsági elemek különféle 
előnyeinek értékelésére. A Bizottságnak értékelnie kell a piacon megtalálható valamennyi 
biztonsági elemet, mielőtt ezek közül kiválasztana egyet.

Módosítás 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
mérlegeli a gyógyszerekhez vagy 
gyógyszer-kategóriákhoz kapcsolódó 
kockázatokat, és minimum az összes alábbi 
tényezőt:

Az intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
mérlegeli az orvosi rendelvényhez kötött
gyógyszerekhez kapcsolódó kockázatokat, 
és minimum az összes alábbi tényezőt:

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.

Módosítás 255
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész



AM\807496HU.doc 39/65 PE439.409v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
mérlegeli a gyógyszerekhez vagy
gyógyszer-kategóriákhoz kapcsolódó 
kockázatokat, és minimum az összes alábbi 
tényezőt:

Az intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
mérlegeli az összes gyógyszerhez vagy az 
összes gyógyszer-kategóriához kapcsolódó 
kockázatokat, és minimum az összes alábbi 
tényezőt:

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az eljárás költséghatékonyságát. A gyógyszerek árának további 
növekedése jelentős pénzügyi terhet jelentene az egészségügyi biztosítók és a betegek 
számára. El kell kerülni a felesleges szabályozási terheket. A gyógyszerek eredetiségének 
igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor keletkezhetnek személyesen vagy 
kereskedelmi szempontból érzékeny adatok is. Az ilyen adatokra vonatkozó tulajdonjogot 
tiszteletben kell tartani. A javaslat igen érzékeny információkat érinthet és a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyógyszer ára és értékesített 
mennyisége,

a) a gyógyszerek ára; 

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.
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Módosítás 257
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyógyszer ára és értékesített 
mennyisége, 

a) a termék ára 

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 258
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szállítói lánc összetettsége;

Or. en

Indokolás

A hamisítás kockázatának leginkább kitett gyógyszerek azonosítását célzó értékelésnek 
figyelembe kell vennie az adott termék forgalmazási láncának összetettségét.  Egyes 
termékeket (pl. az immunglobulinokat) a gyártó közvetlenül a kórházaknak vagy más 
egészségügyi létesítménynek szállít le. Nem kérdéses, hogy a hamisítóknak sokkal kevesebb 
lehetőségük nyílik rá, hogy ebbe az igen rövid szállítói láncba bekerüljenek.
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Módosítás 259
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szállítói lánc összetettsége;

Or. en

Indokolás

Az orvosi termékek esetében alkalmazott biztonsági elemek (pl. a termékek egyedi sorszámmal 
való ellátása), a hamisítás tényleges kockázatának felbecsülése, a támogatási csalás és a 
betegbiztonságot növelő hozzáadott érték vonatkozásában kockázatalapú megközelítés 
szükséges. A hatóságoknak ahelyett, hogy csupán a termékek által jelentett veszélyekre 
összpontosítanának, meg kellene vizsgálniuk a forgalmazási lánc összetettségével 
kapcsolatos kockázatokat is annak érdekében, hogy egy adott termékcsoportra vonatkozó 
hamisítási kockázatokról valósághű és kiegyensúlyozott értékelést készíthessenek.

Módosítás 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hamisítási esetek száma harmadik 
országokban és a Közösségben;

b) A hamisított gyógyszerek Unión belüli 
előfordulásáról szóló jelentések a 
múltban, az ilyen esetek száma és 
gyakorisága, valamint ezen esetek 
számának múltbéli alakulása;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
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segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.

Módosítás 261
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hamisítási esetek száma harmadik 
országokban és a Közösségben,

b) a hamisított gyógyszerek Unión belüli 
előfordulásáról szóló jelentések a 
múltban, az ilyen esetek száma és 
gyakorisága, valamint ezen esetek 
számának múltbéli alakulása;

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 262
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hamisítási esetek száma harmadik 
országokban és a Közösségben,

b) a hamisított gyógyszerek harmadik 
országokban és az Unióban való 
előfordulásáról szóló jelentések a
múltban, az ilyen esetek száma és 
gyakorisága;

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az eljárás költséghatékonyságát. A gyógyszerek árának további 
növekedése jelentős pénzügyi terhet jelentene az egészségügyi biztosítók és a betegek 
számára. El kell kerülni a felesleges szabályozási terheket. A gyógyszerek eredetiségének 
igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor keletkezhetnek személyesen vagy 
kereskedelmi szempontból érzékeny adatok is. Az ilyen adatokra vonatkozó tulajdonjogot 
tiszteletben kell tartani. A javaslat igen érzékeny információkat érinthet és a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ilyen hamisítási esetek múltbéli 
alakulása,

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.
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Módosítás 264
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ilyen hamisítási esetek múltbéli 
alakulása,

törölve

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szóban forgó gyógyszerek sajátos 
jellemzői,

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
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több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.

Módosítás 266
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szóban forgó gyógyszerek sajátos 
jellemzői, 

törölve

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kezelni kívánt betegségek súlyossága. törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.

Módosítás 268
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kezelni kívánt betegségek súlyossága. törölve

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 269
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egyéb lehetséges közegészségügyi 
veszélyek.

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

.

Módosítás 270
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemeket (a gyártási szám 
kivételével) az elemek egy vagy több 
kategóriájának azonosítása révén kell 
előírni, amelyeket adott termékek vagy 
termékkategóriák esetében kell 
alkalmazni. A kategóriákat a Bizottság 
gyógyszerészeti bizottsága határozza meg, 
ideértve az egyenértékű hatásossággal és 
hatékonysággal rendelkező biztonsági 
elemeket, és az ugyanebbe a kategóriába 
tartozó elemek ezután a (2) bekezdés b) 
pontja alkalmazásában egyenértékűnek 
számítanak majd. A gyártási engedély 
jogosultja eldöntheti, hogy melyik konkrét 
elemet vagy elemeket használja adott 
kategóriában, kivéve, ha a Bizottság 
indoklással alátámasztva kéri egy 
bizonyos biztonsági elem használatát.
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Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó alapvető biztonsági szintként az 
egyedi kódolási elemmel ellátott zárjegyes csomagolást kellene előírni (amely a termék 
azonosítási számát, a tételszámot, a lejárati időt és egy egyedi sorozati kódot tartalmazza).  A 
zárjegyes csomagolás a legbiztonságosabb módszer annak biztosítására, hogy a csomagban 
található gyógyszer azonos legyen az eredeti gyártó által ott elhelyezett gyógyszerrel, az 
egyedi kódot alkalmazó rendszer pedig a legmegbízhatóbb eljárás egy adott termék 
eredetiségének kiadáskor történő ellenőrzésére.

Módosítás 271
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti kritériumok alapján egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
mentesítést kaphatnak e cikk (1) 
bekezdése a) és b) pontjának előírásai 
alól.

törölve

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

.
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Módosítás 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti kritériumok alapján egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
mentesítést kaphatnak e cikk (1)
bekezdése a) és b) pontjának előírásai 
alól.

A fenti kritériumok alapján az 54. cikk o) 
pontjában említett intézkedéseket és az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
követelményeket csak azokra a 
termékekre vagy termékkategóriákra kell 
kötelező módon alkalmazni, amelyekről 
bebizonyosodott, hogy jelentős hamisítási 
kockázatnak vannak kitéve, és 
alkalmazásuktól el lehet tekinteni, illetve 
azt önkéntessé lehet tenni azon termékek 
vagy termékkategóriák esetében, amelyek 
nincsenek jelentős hamisítási kockázatnak 
kitéve, ilyenek pl. a 10. cikkel 
összhangban engedélyezett generikus 
gyógyszertermékek. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő kockázatalapú értékelés növelni fogja a betegbiztonságot és 
segít abban, hogy a hamisítás elleni küzdelemben az érintett gyógyszerek kerüljenek a 
figyelem középpontjába. Ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az értékelés minden 
gyógyszerre kiterjedjen, valamint hogy ehhez a megfelelő kritériumokat megállapítsák. Mi 
több, az alkalmazott kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a hamisítás valódi mozgatórugóit 
azonosítják, illetve lehetetlenné kell tenniük a hamisítók új kezdeményezéseit. A 
legmegfelelőbb kritériumokat az ár, illetve az Unióban a múltban előfordult esetek alkotják.

Módosítás 273
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti kritériumok alapján egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
mentesítést kaphatnak e cikk (1)
bekezdése a) és b) pontjának előírásai 
alól.  

A fenti kritériumok alapján a Bizottság úgy 
határozhat, hogy az 54. cikk o) pontjában 
említett biztonsági elemeket és az e cikk
(1) bekezdésének a)-c) pontjaiban említett 
követelményeket bizonyos olyan, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
alkalmazni, amelyek jelentős hamisítási 
kockázatnak vannak kitéve.

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 hamisítók számára jelenlévő ösztönzők (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 274
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti kritériumok alapján egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
mentesítést kaphatnak e cikk (1) bekezdése 
a) és b) pontjának előírásai alól.

A fenti kritériumok alapján egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák 
mentesítést kaphatnak e cikk (1) bekezdése 
a) pontjának előírásai alól.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó alapvető biztonsági szintként az 
egyedi kódolási elemmel ellátott zárjegyes csomagolást kellene előírni (amely a termék 
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azonosítási számát, a tételszámot, a lejárati időt és egy egyedi sorozati kódot tartalmazza).  A 
zárjegyes csomagolás a legbiztonságosabb módszer annak biztosítására, hogy a csomagban 
található gyógyszer azonos legyen az eredeti gyártó által ott elhelyezett gyógyszerrel, az 
egyedi kódot alkalmazó rendszer pedig a legmegbízhatóbb eljárás egy adott termék 
eredetiségének kiadáskor történő ellenőrzésére.

Módosítás 275
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek önkéntes alapon 
használhatók valamennyi, akár orvosi 
rendelvényhez kötött, akár vény nélkül 
kapható gyógyszer vonatkozásában, és a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
termékeiken használhatják a biztonsági 
elemeket. 

Or. en

Indokolás

Mivel a gyógyszeripari vállalatok rendelkeznek termékeikről a legtöbb szakismerettel és mivel 
ezért a legalkalmasabbak arra, hogy a kockázatok szintjét felmérjék, lehetőséget kell 
biztosítani számukra, hogy a biztonsági elemeket elővigyázatossági intézkedésként 
alkalmazzák.

Módosítás 276
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Legkésőbb öt évvel e cikk végrehajtási 
intézkedésének hatályba lépését követően 
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a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
54. cikk o) pontjában említett biztonsági 
elemek alkalmazásáról és azok 
hozzájárulásáról a legális uniós ellátási 
láncban található hamisított gyógyszerek 
számának csökkentéséhez, valamint az 
alternatív technológiák lehetséges 
előnyeiről és az egyes adagolási formák 
hitelesítésének lehetőségeiről.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek csomagolására vonatkozóan javasolt biztonsági elemek kiegészítéseként 
alkalmazott olyan technológiák, amelyek az egyes adagolási formák szintjén is lehetővé teszik 
a gyógyszerek hitelesítését és nyomon követését, biztosítanák a hamisított termékek korai
felismerését, ezáltal hozzájárulnának azon egészségi és biztonsági kockázatok további 
csökkentéséhez, amit a hamisított termékek jelentenek a betegekre nézve. 

Módosítás 277
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy hároméves átmeneti időszakban 
a biztonsági elemek akkor tekinthetők 
egyenértékűnek, ha a közvetlen 
csomagolás felnyitása nélkül azonos 
szinten lehetővé teszik a gyógyszer 
azonosítását, eredetiségének 
megállapítását, és megszakítatlan nyomon 
követhetőségét, vagy ha azonos szinten 
képesek megnehezíteni a termék 
hamisítását. Ha egy biztonsági elemet 
eltávolítanak, helyettesítenek vagy 
lefednek, ez a rendelkezés az új biztonsági 
elemre is alkalmazandó, feltéve, hogy az 
elsődleges biztonsági elem nem rejtett és 
nem felismerhető.
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Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a jövőben egységes biztonsági elemeket alkalmazzanak az EU egész 
területén.

Módosítás 278
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek
az alábbiakat kell megfelelően figyelembe 
venniük:

a) a rendszer költséghatékonysága annak 
biztosítása érdekében, hogy bármely 
alkalmazott intézkedés költség-haszon 
elemzésen alapuljon;
b) a tagállamok gondoskodnak a 
gyógyszerek azonosítására, eredetiségének 
igazolására és nyomonkövetésére szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
származó adatok tulajdonjoga és 
titkossága tiszteletben tartásáról. 
c) az üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk és személyes adatok 
védelméhez fűződő jogos érdekek.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az eljárás költséghatékonyságát. A gyógyszerek árának további 
növekedése jelentős pénzügyi terhet jelentene az egészségügyi biztosítók és a betegek 
számára. El kell kerülni a felesleges szabályozási terheket. A gyógyszerek eredetiségének 
igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor keletkezhetnek személyesen vagy 
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kereskedelmi szempontból érzékeny adatok is. Az ilyen adatokra vonatkozó tulajdonjogot 
tiszteletben kell tartani. A javaslat igen érzékeny információkat érinthet és a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. 

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek
legalább a következőket kell megfelelően 
figyelembe venniük:

a) a rendszer költséghatékonysága annak 
biztosítása érdekében, hogy bármely 
alkalmazott intézkedés költség-haszon 
elemzésen alapuljon; 
b) az intézkedésekhez kapcsolódó 
költségeknek az ellátási lánc összes 
szereplője közötti arányos megosztása és e 
költségeknek az érintett gyógyszer árához 
való hozzákapcsolása;
c) a rendszer függetlensége, és a 
kereskedelmi szempontból bizalmas 
jellegű információk védelmének jogos 
érdeke, illetve az ipari és kereskedelmi 
tulajdonjogok, valamint a személyes 
adatok védelme.

Or. en

Indokolás

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system
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b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Módosítás 280
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. 

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek
legalább a következőket kell megfelelően 
figyelembe venniük:

a) a rendszer költséghatékonysága annak 
biztosítása érdekében, hogy bármely 
alkalmazott intézkedés költség-haszon 
elemzésen alapuljon; 
b) az intézkedésekhez kapcsolódó 
költségeknek az ellátási lánc összes 
szereplője közötti arányos megosztása és e 
költségeknek az érintett gyógyszer árához 
való hozzákapcsolása;
c) a rendszer függetlensége, és a 
kereskedelmi szempontból bizalmas 
jellegű információk védelmének jogos 
érdeke, illetve az ipari és kereskedelmi 
tulajdonjogok, valamint a személyes 
adatok védelme.

Or. en

Indokolás

Bármely alkalmazandó biztonsági elemnek legalább a fent említett három alapelvnek meg kell 
felelnie. 
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Módosítás 281
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A biztonsági 
elemeket nem szabad adattovábbításra 
használni, kivéve a hamisítás 
megakadályozását célzó és a 
társadalombiztosítási rendszerekkel 
kapcsolatos adatokat. Különösen 
megakadályozandó az adatok 
kereskedelmi célú kezelése, ami lehetővé 
teszi a gyógyszereknek a betegekhez, az 
orvosokhoz vagy a gyógyszerészekhez való 
kapcsolását. 

Or. en

Indokolás

Az adattovábbítást csak a hamisítás megakadályozását és a visszatérítés lehetővé tételét célzó 
adatokra kell korlátozni. A biztonsági elemek nem alkalmazhatók járulékos kereskedelmi 
érdekek kiszolgálására. 

Módosítás 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek
meg kell felelniük a személyes adatok 
védelmére vonatkozó uniós jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseinek és
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez fűződő jogos 
érdekeket.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor 
keletkezhetnek személyes szempontból érzékeny adatok is. A gyógyszerek egyéni fogyasztására 
vonatkozó adatoknak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kell tartozniuk.

A hamisítás témaköre különbözik az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok védelmének 
kérdésétől. 

Fontos, hogy a biztonsági elemek alkalmazásával kapcsolatos követelményeket az éves 
jelentés alapján aktualizáljuk.

Módosítás 283
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.”

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. Biztosítani kell, 
hogy ne kerüljön sor olyan adatgyűjtésre 
vagy kereskedelmi adatfeldolgozásra, 
amely lehetővé tenné a felírt gyógyszerek 
és az érintett betegek vagy gyógyszertárak 
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közötti kapcsolat megállapítását.”

Or. de

Indokolás

A biztonsági elemek kialakításakor figyelembe kell venni az adatvédelem szükségességét. 
Mivel ez közvetlenül az egyes beteget, illetve a beteg és a gyógyszertár közti bizalmi viszonyt 
érinti, a vonatkozó érzékeny adatok különleges figyelmet igényelnek.

Módosítás 284
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.”

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
biztosítják, hogy a gyógyszertermékek 
eredetiségének jelzésére szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
adódóan keletkező adatok tulajdonjogát és 
bizalmasságát tiszteletben tartsák.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor 
keletkezhetnek személyesen vagy kereskedelmi szempontból érzékeny adatok is. Az ilyen 
adatokra vonatkozó tulajdonjogot tiszteletben kell tartani. A gyógyszerek egyéni 
fogyasztására vonatkozó adatok a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a szakmai 
titoktartásra vonatkozó nemzeti etikai szabályok hatálya alá tartoznak.
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Módosítás 285
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.”

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. Biztosítani kell, 
hogy ne kerüljön sor olyan adatgyűjtésre 
vagy kereskedelmi adatfeldolgozásra, 
amely lehetővé tenné a felírt gyógyszerek 
és az érintett betegek vagy gyógyszertárak 
közötti kapcsolat megállapítását.”

Or. de

Indokolás

A biztonsági elemek kialakításakor figyelembe kell venni az adatvédelem szükségességét. 
Mivel ez közvetlenül az egyes beteget, illetve a beteg és a gyógyszertár közti bizalmi viszonyt 
érinti, a vonatkozó érzékeny adatok különleges figyelmet igényelnek.

Módosítás 286
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
biztosítják, hogy a gyógyszertermékek 
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eredetiségének jelzésére szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
adódóan keletkező adatok tulajdonjogát és 
bizalmasságát tiszteletben tartsák.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor 
keletkezhetnek személyesen vagy kereskedelmi szempontból érzékeny adatok is. Az ilyen 
adatokra vonatkozó tulajdonjogot tiszteletben kell tartani. A gyógyszerek egyéni 
fogyasztására vonatkozó adatok a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a szakmai 
titoktartásra vonatkozó nemzeti etikai szabályok hatálya alá tartoznak.

Módosítás 287
Crescenzio Rivellini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.”

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
vállalják annak biztosítását, hogy a 
gyógyszertermékek hamisításának 
megelőzésére szolgáló technológiák 
alkalmazásából adódóan keletkező adatok 
tulajdonjogát és bizalmasságát tiszteletben 
tartsák.”

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére szolgáló biztonsági zárjegyek használata során 
keletkezhetnek kereskedelmi vagy személyiségjogi szempontból érzékeny adatok. Az ilyen 
adatokhoz fűződő tulajdonjogot az egyének érdekében meg kell őrizni. A személyes 
gyógyszerfogyasztásra vonatkozó adatoknak a megfelelő, hatályos, nemzeti adatvédelmi 
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jogszabályok és etikai kódexek hatálya alá kell tartozniuk. 

Módosítás 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben említett intézkedéseket a 46. 
cikk h) pontja értelmében a bizottsági 
jelentés alapján minden évben 
aktualizálják.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének igazolására szolgáló biztonsági elemek használatakor 
keletkezhetnek személyes szempontból érzékeny adatok is. A gyógyszerek egyéni fogyasztására 
vonatkozó adatoknak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kell tartozniuk.

A hamisítás témaköre különbözik az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok védelmének 
kérdésétől. 

Fontos, hogy a biztonsági elemek alkalmazásával kapcsolatos követelményeket az éves 
jelentés alapján aktualizáljuk.

Módosítás 289
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyógyszertermékek hamisításának 
megelőzésére szolgáló technológiák 
alkalmazásából adódóan keletkező adatok 
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tulajdonjogát és bizalmasságát tiszteletben 
tartsák.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére szolgáló biztonsági zárjegyek használata során 
keletkezhetnek kereskedelmi vagy személyiségjogi szempontból érzékeny adatok. Az ilyen 
adatokhoz fűződő tulajdonjogot tiszteletben kell tartani. A személyes gyógyszerfogyasztásra 
vonatkozó adatoknak a megfelelő, hatályos, nemzeti adatvédelmi jogszabályok és etikai 
kódexek hatálya alá kell tartozniuk. 

Módosítás 290
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztonsági elemek gyógyszertermékek 
azonosításának céljából történő 
alkalmazása során előkerült adatok 
tulajdonjogát és bizalmasságát egyaránt 
tiszteletben tartsák.

Or. en

Indokolás

A biztonsági elemeknek több fajtája is létezik: egydimenziós kódok, adatmátrix, zárjegy, 
hologram stb. Nemzeti szinten kísérleti projekteket folytatnak a biztonsági elemek különféle 
előnyeinek értékelésére. A Bizottságnak értékelnie kell a piacon megtalálható valamennyi 
biztonsági elemet, mielőtt ezek közül kiválasztana egyet. 
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Módosítás 291
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Öt évvel a jelen irányelv hatályba 
lépése utána a Bizottság jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az irányelv végrehajtásáról. E jelentésben 
a Bizottság felméri az 54. cikk értelmében 
elfogadott, a hamisított gyógyszerek 
legális forgalmazási láncba való 
bekerülésének megakadályozását célzó 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések 
hatékonyságát.      

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

Módosítás 292
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b)Bármely tagállam kiterjesztheti az 54. 
cikk o) pontjában említett biztonsági 
elemek hatályát egyéb gyógyszerekre és a 
nemzeti szakpolitika más vonatkozó 
területeire, például a visszatérítésre.  
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Or. es

Indokolás

Az e cikkhez fűzött módosítások célja a cikk végrehajtásának megkönnyítése vagy a javasolt 
szöveg hatályának egyértelművé tétele. Szükség van továbbá az immár öt éve hatályban lévő 
intézkedések hatékonyságának értékelésére is. A biztonsági elemek alkalmazását nem szabad 
csupán a gyógyszerhamisítás területére korlátozni.  

.

Módosítás 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 - point 9 a (new)
2001/83/EK irányelv
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 55. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
2. Az 54. és 62. cikkben meghatározott 
követelményeknek megfelelő külső 
csomagolásba helyezett, egyedi fóliás 
(bliszter) közvetlen csomagoláson fel kell 
tüntetni legalább a következő adatokat:
- a gyógyszer neve az 54. cikk a) 
pontjában meghatározottak szerint,
- a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának neve,
- a lejárati idő,
- a gyártási tétel száma,
- a nemzetközi szabadnév.” 

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek elleni küzdelem a teljes forgalmazási lánc szigorú technikai 
ellenőrzésén és vizsgálatán alapul. A nemzetközi szabadnév használata segít a gyógyszer 
eredetiségének biztosításában.  Ezért a jelenleg hatályos jogszabályokat ennek megfelelően 
kell módosítani.
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Módosítás 294
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 55. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az 54. és 62. cikkben meghatározott 
követelményeknek megfelelő külső 
csomagolásba helyezett, egyedi fóliás 
(bliszter) közvetlen csomagoláson fel kell 
tüntetni legalább a következő adatokat:
- a gyógyszer neve az 54. cikk a) 
pontjában meghatározottak szerint,
- a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának neve,
- a lejárati idő,
- a gyártási tétel száma,
- a nemzetközi szabadnév.” 

Or. en

Indokolás

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


