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Módosítás 295
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2001/83/EK irányelv
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 57. cikkben az első bekezdés negyedik 
francia bekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

Az 57. cikkben az első bekezdés negyedik 
francia bekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép: 

‘- az 54. cikk o) pontjának sérelme nélkül
a gyógyszer azonosítását és 
eredetigazolását.”

„- a gyógyszer azonosítását és 
eredetiségét.”

Or. es

Indokolás

Nem csak a hamisítás miatt kell lehetővé tenni biztonsági elemek alkalmazását a 
gyógyszerkészítmények esetében. A tagállamoknak tudniuk kell döntést hozni az 
alkalmazásukról például abban az esetben, ha minőségi problémák miatt egyes gyógyszereket 
visszavonnak, vagy azért, hogy javítsák a gyógyszerészeti szolgáltatások irányítását.

Módosítás 296
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 63. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) Az 54. 55., 59. és a 62. cikkben 
felsorolt, a címkézésre vonatkozó adatokat 
annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén 
vagy hivatalos nyelvein tüntetik fel, ahol a 
terméket forgalmazzák.
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Az első albekezdés nem zárja ki, hogy 
ezeket az adatokat több nyelven is 
feltüntessék, amennyiben mindegyik 
nyelven ugyanazok az információk 
szerepelnek.
Bizonyos ritka betegségek gyógyszerei 
esetében az 54. cikkben felsorolt adatokat 
indokolt kérésre csak egy hivatalos 
közösségi nyelven tüntetik fel.

Or. en

Indokolás

Az 55. cikk felvétele azt biztosítja, hogy feltüntessék a forgalombahozatali engedély 
jogosultját, a lejárat dátumát, a gyártási tétel számát és az alkalmazás módját azon tagállam 
hivatalos nyelvén/nyelvein, ahol a terméket forgalmazzák.  Párhuzamos kereskedelem esetén 
szükség lehet a címkén szereplő tájékoztatás kiigazítására, amely a fóliacsomagolás öntapadó 
matrica segítségével történő átcímkézését jelenti, amit néhány párhuzamos kereskedő már 
megtesz (például annak érdekében, hogy a nemzeti piacon engedélyezett névnek megfelelően 
kiigazítsa a termék nevét, vagy egyedi adagolási utasításokat tüntessen fel (például 
hétköznapokra vonatkozóan)).

Módosítás 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2001/83/EK irányelv
VII cím – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása és kereskedelme”

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása, kereskedelme és 
közvetítése”

Or. en

Indokolás

Az irányelvben alkalmazott meghatározásoknak könnyen érthetőknek kell lenniük, és 
jelentésüket illetően nem adhatnak okot bizonytalanságra. A kereskedés és a közvetítés között 
különbséget kell tenni, az előző olyan esetekre terjed ki, amikor a kereskedő a termék 
tulajdonosa, míg az utóbbi esetben ez nem áll fenn. Ezért a VII. cím címsorát úgy kell 
módosítani, hogy az utána következő rendelkezések a „kereskedők” és a „közvetítők” 
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tevékenységeire is kiterjedjenek.

Módosítás 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2001/83/EK irányelv
VII cím – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása és kereskedelme”

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása, kereskedelme és 
közvetítése”;
(Horizontális módosítás (ha elfogadják, az 
egész javaslatot ennek megfelelően 
módosítani kell))

Or. en

Indokolás

A VII. cím címsorát úgy kell módosítani, hogy egyértelmű legyen, hogy az utána következő 
rendelkezések a közvetítőkre is érvényesek.

Módosítás 299
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 76. cikk (3) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
(3) Az a forgalmazó, aki nem a 
forgalombahozatali engedély jogosultja és 
valamely más tagállamból gyógyszert hoz 
be, értesíti behozatali szándékáról a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
és azon tagállam illetékes hatóságát, 
ahová a gyógyszert be fogják hozni. Azon 
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termékek esetében, amelyekre nem adtak 
ki a 726/2004/EK rendelet szerinti 
engedélyt, az illetékes hatósággal történő 
közlés nem érinti az adott tagállam
jogszabályaiban előírt további eljárásokat, 
többek között az illetékes hatóságoknak a 
bejelentés vizsgálatáért fizetendő díjakat.

Or. en

Módosítás 300
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
76 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 76. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
(3a) Azon termékek esetében, amelyekre 
kiadtak a 726/2004/EK rendelet szerinti 
engedélyt, a forgalmazó a (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően benyújtja a 
bejelentést a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának és az Ügynökségnek. A 
bejelentéssel együtt az Ügynökségnek díjat 
kell fizetni annak ellenőrzéséért, hogy 
teljesülnek-e az uniós jogszabályokban 
rögzített feltételek.

Or. en

Módosítás 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
77 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A 77. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazását, kereskedelmét és 
közvetítését egy nagykereskedelmi, 
kereskedelmi vagy közvetítői értékesítésre 
vonatkozó engedélyhez kössék, amelyben 
megjelölik azt a helyet, ahol az engedély 
érvényes.”

Or. en

Indokolás

Az értékesítési lánc minden szereplőjét meg kell említeni. A tagállamoknak rendelkezniük kell 
olyan eljárásokkal, amelyekkel – ugyanúgy, mint a gyártók és a nagykereskedők 
engedélyezése esetében érvényes engedélyezési eljárásokkal – engedélyt adnak a saját 
területükön aktív „kerekedőknek” és „közvetítőknek”. Ha a jogszabály nem tér ki a 
gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi és közvetítői tevékenységekre, bizonyos résztvevők 
kimaradnak a jogszabály hatálya alól.

Módosítás 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
77 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 77. cikk (5) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
(5) A gyógyszerek nagykereskedelmi, 
kiskereskedelmi és közvetítői 
forgalmazására engedéllyel rendelkező 
személyek ellenőrzése és adott esetben 
telephelyeik felügyelete annak a 
tagállamnak a felelőssége, amely az 
engedélyt kiállította.
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Or. en

Indokolás

Jelenleg számos tagállamban a nagykereskedelmi forgalmazáshoz kiadott engedélyek közül 
sokat nem alkalmaznak, ami azzal jár, hogy az engedélyek státusza nem átlátható. Ezzel a 
helyzettel potenciálisan vissza lehet élni, különösen azokban az esetekben, amikor egy éppen 
fel nem használt engedélyt néhány gátlástalan ember arra használ, hogy hamisított
gyógyszereket vigyen be a legális ellátási láncba. Ezért az engedélyezés ellenőrzését 
szigorítani kell úgy, hogy a 3 évig fel nem használt engedély visszavonásra vagy 
felfüggesztésre kerülne.

Módosítás 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
77 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A 77. cikk (6) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
(6) Az (1) bekezdésben említett engedélyt 
kiállító tagállam az engedély 
jogosultjának értesítését követően 
felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt, 
ha az engedélyezés feltételei már nem 
teljesülnek, vagy ha az engedélyt több 
mint három éve nem használják, kivéve, 
ha az engedély használatára az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségeknek 
való megfeleléshez az ésszerűség határain 
belül szükséges idő miatt nem került sor. 
A tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a többi tagállamot és a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Jelenleg számos tagállamban a nagykereskedelmi forgalmazáshoz kiadott engedélyek közül 
sokat nem alkalmaznak, ami azzal jár, hogy az engedélyek státusza nem átlátható. Ezzel a 
helyzettel potenciálisan vissza lehet élni, különösen azokban az esetekben, amikor egy éppen 
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fel nem használt engedélyt néhány gátlástalan ember arra használ, hogy hamisított 
gyógyszereket vigyen be a legális ellátási láncba. Ezért az engedélyezés ellenőrzését 
szigorítani kell úgy, hogy a 3 évig fel nem használt engedély visszavonásra vagy 
felfüggesztésre kerülne.

Módosítás 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
77 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A 77. cikk (6) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép: 
„(6) Az (1) bekezdésben említett engedélyt 
kiállító tagállam az engedély 
jogosultjának értesítését követően 
felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt, 
ha az engedélyezés feltételei már nem 
teljesülnek, vagy ha az engedélyt több 
mint három éve nem használják.  A 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja 
a többi tagállamot és a Bizottságot.”

Or. en

Indokolás

Jelenleg számos tagállamban a nagykereskedelmi forgalmazáshoz kiadott engedélyek közül 
sokat nem alkalmaznak, ami azzal jár, hogy az engedélyek státusza nem átlátható. Ezzel a 
helyzettel potenciálisan vissza lehet élni, különösen azokban az esetekben, amikor egy éppen 
fel nem használt engedélyt néhány gátlástalan ember arra használ, hogy hamisított 
gyógyszereket vigyen be a legális ellátási láncba.

Módosítás 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 c pont (új)
2001/83/EK irányelv
78 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A 78. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nagykereskedelmi, kereskedelmi vagy 
közvetítői forgalmazási engedély iránti 
kérelem elbírálása ne vegyen igénybe 90 
napnál hosszabb időt attól a naptól 
számítva, amikor a tagállam illetékes 
hatósága megkapta a kérelmet.
Szükség esetén az illetékes hatóság 
felszólíthatja a kérelmezőt, hogy nyújtsa 
be az engedélyezés feltételeivel 
kapcsolatos összes információt.
Amennyiben az illetékes hatóság él ezzel a 
lehetőséggel, akkor az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartamot a kért 
kiegészítő adatok benyújtásáig 
felfüggeszti.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak rendelkezniük kell olyan eljárásokkal, amelyekkel – ugyanúgy, mint a 
gyártók és a nagykereskedők esetében érvényes engedélyezési eljárásokkal – engedélyt adnak 
a saját területükön aktív „kerekedőknek” és „közvetítőknek”. A kereskedelmi és közvetítői 
tevékenység engedélyezése céljából benyújtott kérelmek vizsgálatára rendelkezésre álló 
időnek meg kell egyeznie a nagykereskedelmi forgalmazás esetében biztosított idővel, és ezért 
a „kerekedők” és „közvetítők” engedélyezését is be kell illeszteni a rendelkezésbe.

Módosítás 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 d pont (új)
2001/83/EK irányelv
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Az irányelv a következő 79a. cikkel 
egészül ki: 
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„79a. cikk
A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok hatóságaival együttműködve 
megállapítja a kereskedelemre és 
közvetítésre szóló engedély kiállításához 
szükséges szabályokat és feltételeket. 
A pályázóknak meg kell felelniük a 
következő minimumkövetelményeknek:
a) állandó lakcímmel vagy elérhetőséggel 
kell rendelkezniük annak érdekében, hogy 
hivatalos székhelyük pontosan 
megállapítható legyen;
b) vállalniuk kell annak biztosítását, hogy 
csak olyan természetes vagy jogi 
személyekkel végzik tevékenységüket, akik 
teljesítik a 80. cikkben foglalt 
kötelezettségeiket.”

Or. en

Indokolás

Nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókkal szemben kell követelményeket felállítani, 
hanem a kereskedők és a közvetítők esetében is.

Módosítás 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 d pont (új)
2001/83/EK irányelv
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Az irányelv a következő 79a. cikkel 
egészül ki: 

„79a. cikk
A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok hatóságaival együttműködve 
megállapítja a kereskedelemre és 
közvetítésre szóló engedély kiállításához 
szükséges szabályokat és feltételeket. 
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A pályázóknak meg kell felelniük a 
következő minimumkövetelményeknek:
a) állandó lakcímmel vagy elérhetőséggel 
kell rendelkezniük annak érdekében, hogy 
hivatalos székhelyük pontosan 
megállapítható legyen;
b) vállalniuk kell annak biztosítását, hogy 
csak olyan természetes vagy jogi 
személyekkel végzik tevékenységüket, akik 
teljesítik a 80. cikkben foglalt 
kötelezettségeiket.”

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést ki kell terjeszteni a „kereskedőkre” és a „közvetítőkre” is, mivel ahhoz 
hogy megkapják az engedélyt tevékenységük adott tagállamban való végzésére, teljesíteniük 
kell egy sor minimumkövetelményt és feltételt. Mivel a kereskedelem és a közvetítés körébe 
olyan tevékenységek is beletartoznak, amelyek során egy másik személy nevében függetlenül 
kell tárgyalni egy gyógyszer nem nagykereskedelmi forgalmazás részét képező eladásáról 
vagy megvételéről, biztosítani kell, hogy ezek a résztvevők csak olyan, engedéllyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyek legyenek, akik teljesítik a 80. cikkben foglalt feltételeket.

Módosítás 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – -a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A bevezető mondat helyébe a 
következő szöveg lép:
„A gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazásáról, kereskedelméről és 
közvetítéséről szóló engedélyek 
jogosultjainak az alábbi 
minimumkövetelményeket kell 
teljesíteniük:”

Or. en
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Indokolás

A gyógyszerek biztonságossága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat 
valamennyi szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá 
valamennyiüket be kell vonni egy szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon 
alapuló rendszerbe.

Módosítás 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – -a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A bevezető mondat helyébe a 
következő szöveg lép:
„A gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazásáról, kereskedelméről és 
közvetítéséről szóló engedélyek 
jogosultjainak az alábbi 
minimumkövetelményeket kell 
teljesíteniük:”

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek biztonságossága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat 
valamennyi szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá 
valamennyiüket be kell vonni egy szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon 
alapuló rendszerbe.

Módosítás 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a a) A szöveg a következő ca) ponttal 
egészül ki:
„ca) a találomra kiválasztott gyógyszerek 
külső csomagolásán található, az 54. cikk 
o) pontjában említett biztonsági elem 
ellenőrzésével meg kell állapítaniuk, hogy 
az általuk beszerzett gyógyszer nem 
hamisított-e;” 

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek számos nyílt és rejtett biztonsági elemmel vannak ellátva, ezek többségének 
eredetiségét a gyógyszeripari nagykereskedők nem tudják ellenőrizni, hacsak nem kaptak 
ezzel kapcsolatban tájékoztatást a gyártótól. A nagykereskedők azonban véletlen kiválasztás 
alapján, ha hozzáférnek az információt tartalmazó adatbázishoz, ellenőrizhetik egy-egy 
csomag azonosságát, amelynek külső csomagolásán egy géppel olvasható, egyedi számból 
álló biztonsági elem található.

Módosítás 311
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-aa) A szöveg a következő ca) ponttal 
egészül ki:
ca) a külső csomagoláson feltüntetett 
egyedi biztonsági elem eredetiségének 
vizsgálata révén ellenőrizniük kell, hogy 
az általuk vásárolt gyógyszerek nem 
hamisítványok-e;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) vételi/eladási számlák formájában, 
elektronikus formában vagy más módon 
megőrzik a fogadott, kiszállított vagy 
kereskedelem tárgyát képező 
gyógyszerekkel kapcsolatos ügyletek 
nyilvántartását, amely legalább a 
következő információkat tartalmazza:

(e) vételi/eladási számlák formájában, 
elektronikus formában vagy más módon 
megőrzik a fogadott, kiszállított vagy 
kereskedelem, illetve közvetítői 
tevékenység tárgyát képező 
gyógyszerekkel kapcsolatos ügyletek 
nyilvántartását, amely legalább a 
következő információkat tartalmazza:

- időpont, időpont,
- a gyógyszer neve, a gyógyszer neve,

- a beérkezett, a szállított vagy a 
kereskedés tárgyát képező mennyiség,

a beérkezett, a szállított vagy a kereskedés, 
illetve közvetítői tevékenység tárgyát 
képező mennyiség,

- a beszállító vagy címzett neve és címe,” a beszállító vagy címzett neve és címe,

- adott esetben nemzeti azonosító szám

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek biztonságossága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat 
valamennyi szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá 
valamennyiüket be kell vonni egy szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon 
alapuló rendszerbe.

A legtöbb uniós országban minden tranzakcióhoz (rendelés és visszatérítés) használnak 
nemzeti azonosító számot.
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Módosítás 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„g) megfelelnek a gyógyszerekre 
vonatkozó, a 84. cikkben meghatározott 
helyes forgalmazási, kereskedelmi és 
közvetítői gyakorlat elveinek és 
iránymutatásainak.”

Or. en

Módosítás 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„g) megfelelnek a gyógyszerekre 
vonatkozó, a 84. cikkben meghatározott 
helyes forgalmazási gyakorlat elveinek és 
iránymutatásainak, vagy helyes 
kereskedelmi gyakorlat elveinek és 
iránymutatásainak, vagy helyes közvetítői 
gyakorlat elveinek és iránymutatásainak.”

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek biztonságossága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat 
valamennyi szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá 
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valamennyiüket be kell vonni egy szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon 
alapuló rendszerbe.

Módosítás 315
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott olyan gyógyszerekről, 
amelyek sértik, vagy feltehetően sértik a 
következők bármelyikét:

(i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott vagy kereskedésük, illetve 
közvetítésük tárgyát képező olyan 
gyógyszerekről, amelyek hamis 
információkat tartalmaznak, vagy
feltehetően hamis információkat 
tartalmaznak, és így sértik ezen irányelv 6. 
cikkének (1) bekezdését.

- ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdése,

- a védjegy jogosultjának jogai a közösségi 
jog, így különösen a közösségi védjegyről 
szóló 1993. december 20-i 40/94/EK 
tanácsi rendelet szerint, vagy annak a 
tagállamnak a joga szerint, ahol a 
gyógyszert fogadták.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv a gyógyszerek hamisításának kérdésével egészségügyi, és nem szellemi 
tulajdonjogi szempontból foglalkozik. Ezért a félreértések elkerülése érdekében minden, 
védjegyre történő utalást törölni kell a szövegből.

Emellett a legális ellátási láncban részt vevő valamennyi szereplőre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség is segíteni fog a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és nyomon követhetőség 
megvalósításában.
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Módosítás 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott olyan gyógyszerekről, 
amelyek sértik, vagy feltehetően sértik a 
következők bármelyikét:

(i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott, kereskedelmi vagy 
közvetítői tevékenységük tárgyát képező
olyan gyógyszerekről, amelyek sértik, vagy 
feltehetően sértik a következők 
bármelyikét:

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek biztonságossága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat 
valamennyi szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá 
valamennyiüket be kell vonni egy szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon 
alapuló rendszerbe.

Módosítás 317
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Ha ezek a hamis információk vagy 
feltételezett hamis információk hamisított 
gyógyszerre vonatkoznak, akkor erről 
tájékoztatni kell mind a gyártási engedély 
jogosultját, mind a forgalombahozatali 
engedély jogosultját.”
A forgalombahozatali vagy a gyártási 
engedély jogosultja hasonlóképpen 
tájékoztatja mind az illetékes hatóságokat, 
mind az ellátási lánc többi résztvevőjét, ha
feltételezhető, hogy hamisított termékek 
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kerültek be a legális ellátási láncba.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv a gyógyszerek hamisításának kérdésével egészségügyi, és nem szellemi 
tulajdonjogi szempontból foglalkozik. Ezért a félreértések elkerülése érdekében minden, 
védjegyre történő utalást törölni kell a szövegből.

Emellett a legális ellátási láncban részt vevő valamennyi szereplőre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség is segíteni fog a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és nyomon követhetőség 
megvalósításában.

Módosítás 318
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is. 
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
vagy a védjegy tulajdonosa 
hasonlóképpen tájékoztatja az ellátási 
lánc többi résztvevőjét, ha feltételezhető, 
hogy hamisított termékek kerültek be a 
legális ellátási láncba.

Or. en

Indokolás

A legális ellátási láncban részt vevő valamennyi szereplőre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség is segíteni fog a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és nyomon követhetőség 
megvalósításában.
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Módosítás 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.” 

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is. 
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
vagy a védjegy tulajdonosa 
hasonlóképpen tájékoztatja az ellátási 
lánc többi résztvevőjét, ha feltételezhető, 
hogy hamisított termékek kerültek be a 
legális ellátási láncba.

Or. en

Indokolás

A legális ellátási láncban részt vevő valamennyi szereplőre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség is segíteni fog a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és nyomon követhetőség 
megvalósításában.

Módosítás 320
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
vagy a védjegy tulajdonosa 
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hasonlóképpen tájékoztatja az ellátási 
lánc többi résztvevőjét, ha feltételezhető,
hogy hamisított termékek kerültek be a 
legális ellátási láncba.

Or. de

Indokolás

A lehető legnagyobb mértékű átláthatóság és nyomon követhetőség elérését elősegítené az a 
követelmény, hogy a legális ellátási lánc valamennyi szereplőjének részt kell vennie az 
információcserében.

Módosítás 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is. 
A jogosultak pedig tájékoztatják az érintett 
gyógyszer ellátási láncának többi 
résztvevőjét a jogsértésről, illetve a 
feltételezett jogsértésről. 

Or. ro

Indokolás

A hamisított gyógyszerek felbukkanására vonatkozó kötelező érvényű jelentési kötelezettség az 
ellátási lánc résztvevői felé és minden láncszem bevonása a gyógyszerek forgalmazási 
rendszerébe biztosítaná az érintett termékek legpontosabb nyomon követhetőségét.
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Módosítás 322
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is, 
aki, ha tudomására jut, vagy azt gyanítja, 
hogy hamisított termékek kerültek be az 
ellátási láncba, tájékoztatja erről a 
megfelelő szerveket.  

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatékony végrehajtása érdekében lényeges, hogy minden szereplő összefogjon és 
hozzájáruljon a hamisított gyógyszerek elleni küzdelemhez, valamint megossza a 
rendelkezésére álló információt.

Módosítás 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A b) pont alkalmazásában: ha a 
gyógyszert a nagykereskedelmi engedély 
jogosultja egy másik nagykereskedelmi 
forgalmazótól szerzi be, akkor saját maga 
vagy egy tagállam illetékes hatósága által 
ezen a területen akkreditált szervezet 
közreműködésével meggyőződik arról, 
hogy a beszállító nagykereskedelmi 
forgalmazó helyes forgalmazási 

A b) pont alkalmazásában: ha a gyógyszert 
a nagykereskedelmi engedély jogosultja 
egy másik nagykereskedelmi forgalmazótól 
szerzi be, akkor a 111. cikk (6) 
bekezdésében említett közösségi adatbázis 
segítségével meggyőződik arról, hogy a 
beszállító nagykereskedelmi forgalmazó 
helyes forgalmazási gyakorlatot követ.



AM\808656HU.doc 23/67 PE439.860v01-00

HU

gyakorlatot követ.
Ha a gyógyszert a nagykereskedelmi 
engedély jogosultja a gyártótól vagy 
importőrtől szerzi be, akkor meggyőződik 
arról, hogy a gyártó vagy importőr 
rendelkezik gyártási engedéllyel.”

Ha a gyógyszert a nagykereskedelmi 
engedély jogosultja a gyártótól vagy 
importőrtől szerzi be, akkor a 111. cikk (6) 
bekezdésében említett közösségi adatbázis 
segítségével meggyőződik arról, hogy a 
gyártó vagy importőr rendelkezik gyártási 
engedéllyel.

Ha a gyógyszer beszerzése kereskedelem 
vagy közvetítés útján történik, a 
nagykereskedelmi, a kereskedelmi vagy a 
közvetítői engedély jogosultjainak a 111. 
cikk (6) bekezdésében említett közösségi 
adatbázis segítségével ellenőrizniük kell, 
hogy az érintett személyek vagy jogi 
személyek rendelkeznek-e a megfelelő 
engedélyekkel.

Or. en

Indokolás

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Módosítás 324
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A b) pont alkalmazásában: ha a 
gyógyszert a nagykereskedelmi engedély 
jogosultja egy másik nagykereskedelmi 
forgalmazótól szerzi be, akkor saját maga 
vagy egy tagállam illetékes hatósága által 

„A b) pont alkalmazásában: ha a 
gyógyszert a nagykereskedelmi engedély 
jogosultja egy másik nagykereskedelmi 
forgalmazótól szerzi be, akkor 
meggyőződik arról, hogy a beszállító 
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ezen a területen akkreditált szervezet 
közreműködésével meggyőződik arról, 
hogy a beszállító nagykereskedelmi
forgalmazó helyes forgalmazási 
gyakorlatot követ.

nagykereskedelmi forgalmazó helyes 
forgalmazási gyakorlatot követ és 
rendelkezik nagykereskedelmi 
forgalmazási engedéllyel.

Or. es

Indokolás

Nem lehet indokolt annak ellenőrzése, hogy egy másik raktár vagy az egészségügyi hatóságok 
által akkreditált másik szerv helyes forgalmazási gyakorlatot követ-e, mivel az elosztó 
raktárakat a tagállamok illetékes hatóságai már ellenőrzik és engedélyezik.

Módosítás 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – 1 b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a gyógyszert a nagykereskedelmi 
engedély jogosultja a gyártótól vagy 
importőrtől szerzi be, akkor meggyőződik 
arról, hogy a gyártó vagy importőr 
rendelkezik gyártási engedéllyel.”

Ha a gyógyszer beszerzése kereskedelem 
vagy közvetítés útján történik, a 
nagykereskedelmi, a kereskedelmi vagy a 
közvetítői engedély jogosultjainak a 111. 
cikk (6) bekezdésében említett közösségi 
adatbázis segítségével ellenőrizniük kell, 
hogy az érintett személyek vagy jogi 
személyek rendelkeznek-e a megfelelő 
engedélyekkel.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az ellátási lánc minden résztvevője rendelkezzen 
engedéllyel, az Ügynökség (EMEA) által létrehozott és karbantartott központi adatbázis 
segítségével minden szereplőnek ellenőriznie kell, hogy az ellátási láncban részt vevő 
partnere eleget tesz-e az előírásoknak.
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Módosítás 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 84. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„84. cikk
A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a 
gyógyszerekre vonatkozó helyes 
forgalmazási, kereskedelmi és közvetítői 
gyakorlat tekintetében. E célból konzultál 
a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 
bizottságával és a 75/320/EGK tanácsi 
határozattal1 létrehozott gyógyszerészeti 
bizottsággal.
1HL L 147., 1975.6.9., 23. o.”

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat, a 
nagykereskedőknek pedig helyes forgalmazási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat kell 
betartaniuk, a kereskedőknek és közvetítőknek azonban nem kell betartaniuk semmilyen 
hasonló, a saját tevékenységükre – nevezetesen a gyógyszerek kereskedelmére vagy 
közvetítésére – vonatkozó iránymutatást. Ezért ki kell dolgozni a helyes kereskedelmi és a 
helyes közvetítési gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat.

Módosítás 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 84. cikk helyébe a következő 
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szöveg lép:
„84. cikk

A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a 
gyógyszerekre vonatkozó helyes 
forgalmazási, kereskedelmi és közvetítői 
gyakorlat tekintetében. E célból konzultál 
a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 
bizottságával és a 75/320/EGK tanácsi 
határozattal1 létrehozott gyógyszerészeti 
bizottsággal.
1HL L 147., 1975.6.9., 23. o.”

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat, a 
nagykereskedőknek pedig helyes forgalmazási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat kell 
betartaniuk. A kereskedőknek és közvetítőknek azonban jelenleg nem kell betartaniuk 
semmilyen hasonló, a saját tevékenységükre – nevezetesen a gyógyszerek kereskedelmére 
vagy közvetítésére – vonatkozó iránymutatást Ez veszélyes kibúvókat teremt az ellátási 
láncban.  Ezért ki kell dolgozni a helyes kereskedelmi és a helyes közvetítési gyakorlatra 
vonatkozó iránymutatásokat is.

Módosítás 328
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A szöveg a következő 84a. cikkel 
egészül ki:

„84a. cikk
A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a 
gyógyszerhatóanyagok és a segédanyagok 
tekintetében alkalmazandó helyes gyártási 
gyakorlatokról. E célból konzultál a 
75/319/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott törzskönyvezett 
gyógyszerkészítmények bizottságával és a 
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75/320/EGK tanácsi határozattal 
létrehozott gyógyszerészeti bizottsággal, 
tekintetbe véve a GMP-vel egyenértékű 
olyan hatályos rendszereket, mint a 
HACCP-rendszer és az 
ISO9001/ISO22000 szabvány, továbbá az 
olyan önkéntes szabályokat, mint az 
EFfCI GMP és a segédanyagokra 
vonatkozó IPEC PQG iránymutatások.

Or. en

Indokolás

Mind a segédanyagokra, mind a gyógyszerhatóanyagokra vonatkozóan európai szinten ki kell 
dolgozni helyes gyártási gyakorlatokat. A Bizottságot felszólítjuk, hogy a segédanyagokra és 
a gyógyszerhatóanyagokra vonatkozóan dolgozzon ki külön helyes gyártási gyakorlatokat.
Ami a segédanyagokat illeti, a Bizottságnak a helyes gyártási gyakorlatok tekintetében 
figyelembe kell vennie a HACCP-ről (Hazard Analysis and Critical Control Points, 
kockázatelemzés és kritikus ellenőrzési pontok) szóló EK-rendelettel összhangban az EFfCI 
(European Federation for Cosmetics Ingredients) kozmetikai összetevőkre vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatokról szóló 2005. évi iránymutatásait. Ezeket a szabályokat a 
gyógyszeriparban is lehet alkalmazni.

Módosítás 329
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2001/83/EK irányelv
85 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85a. cikk
A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően 
tájékoztatási stratégiát dolgoznak ki a 
gyógyszerellátók megbízhatósága 
tekintetében. E stratégiának figyelembe 
kell vennie a gyógyszerellátásra vonatkozó 
különböző nemzeti jogszabályokat és a 
gyógyszerellátás bizonyos módjaihoz –
például az illegális internetes 
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csatornákhoz – kapcsolódó kockázatokat.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 330
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a 85b. cikk után a 
következő VIIa. címmel és 85c. cikkel 
egészül ki:

„VIIa. CÍM
INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c. cikk
(1) Az internetes gyógyszertárak számára 
az illetékes hatóságnak külön engedélyt 
kell kiállítania azokban a tagállamokban, 
ahol működésük engedélyezett.
(2) A Bizottság uniós logót fogad el a 
gyógyszertárak internetes oldalainak 
címlapján való használatra annak 
érdekében, hogy könnyebben meg 
lehessen állapítani, hogy egy 
gyógyszereket eladásra kínáló weboldal 
engedélyezett gyógyszertárhoz 
kapcsolódik-e. A logót egy tagállami 
szintű, a tagállam által létrehozandó 
központi weblaphoz linkelik be, amely 
lehetővé teszi a látogató számára a logó 
hitelességének ellenőrzését, és háttér-
információval szolgál a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
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kapcsolatos kockázatokról. 
(3) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy a 
területükön található gyógyszertárakhoz 
kapcsolódó valamennyi engedélyezett 
gyógyszertár-weblapon megjelenjen az (1) 
bekezdésben említett közösségi logó, és 
hogy a nem engedélyezett gyógyszertár-
weboldalak ne használhassák a logót és 
ne legyenek belinkelve az (1) bekezdésben 
említett központi weboldalra.
(4) A (2) és a (3) bekezdés végrehajtása 
érdekében a Bizottság a 121a. cikkben 
foglaltakkal összhangban és a 121b. és a 
121c. cikkben megállapított feltételek 
teljesülésétől függően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján elfogad egy 
irányelvet, amely rögzíti:  
– az internetes gyógyszertárakat 
engedélyező tagállamok által támasztandó 
azon minimumkövetelményeket, 
amelyekkel megakadályozható, hogy 
hamisított gyógyszerek kerüljenek az 
ellátási láncba. Ezek a követelmények az 
engedéllyel nem rendelkező internetes 
forrásból beszerzett gyógyszerek 
költségeinek visszatérítését is 
megakadályozzák. 
– a közösségi logó mintáját 
– a gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokról szóló minimum háttér-
információ típusát és
– az internetes gyógyszertárak 
engedélyezésére vonatkozó egyedi 
ellenőrzési eljárásokat.”

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek mindenekelőtt az interneten keresztül jutnak be az Európai Unióba, 
ezért az irányelvnek erre is ki kell térnie.
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Módosítás 331
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a 85b. cikk után a 
következő VIIa. címmel és 85c. cikkel 
egészül ki:

"VIIa. CÍM
INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c. cikk
(1) A Bizottság uniós logót fogad el a 
postai megrendeléssel jogszerűen működő 
gyógyszertárak internetes oldalainak 
címlapján való használatra, amely logó 
alapján biztosan tudni lehet, hogy a 
gyógyszereket eladásra kínáló adott 
weboldal megfelel az uniós 
jogszabályoknak, és egy bejegyzett 
gyógyszertárhoz tartozik. 
A logót egy tagállami szintű, a tagállam 
által létrehozandó központi weblaphoz 
linkelik be, amely lehetővé teszi a látogató 
számára a logó hitelességének 
ellenőrzését, valamint részletes 
tájékoztatást nyújt a megrendeléseket 
postai úton teljesítő gyógyszertár 
jogszerűségéről, további tájékozódáshoz 
vagy panasztételhez kapcsolódási pontokat 
tartalmaz, és további tanácsokat ad a 
megrendeléseket postai úton teljesítő, 
jogszerű gyógyszertárak azonosításával 
kapcsolatban, például a vezető 
gyógyszerész azonosításának segítségével.
A megrendeléseket postai úton teljesítő, 
jogszerű gyógyszertárakat, amelyek 
székhelye legálisan az Unióban van, és 
amelyek a belső piacon működnek, egy a 
tagállami szintű központi weboldallal 
összekötött európai adatbázis felsorolja. 
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Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 
121a. cikkben foglaltakkal összhangban 
és a 121b. és a 121c. cikkben megállapított 
feltételek teljesülésétől függően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján fogadja el. 
(2) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket, köztük 
büntetőintézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a területükön 
található, a megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerű gyógyszertárak 
feltüntessék az (1) bekezdésben említett 
uniós logót, és hogy a nem engedélyezett, 
gyógyszereket értékesítő weboldalak ne 
használhassák a logót és ne legyenek 
belinkelve az (1) bekezdésben említett 
központi weboldalra.”

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a közösségi logóval összekapcsolt weboldalak látogatóiknak tanácsot 
adjanak arra vonatkozóan, hogy hogyan ellenőrizzék a megrendeléseket postai úton teljesítő 
gyógyszertárak jogszerűségét. Részletes, folyamatosan frissített európai szintű adatbázisokat 
kell nyújtania. Az ENVI jelentéstervezetében a javasolt 85c. cikk (2) bekezdésében szereplő 
„megfelelő intézkedés” jogilag gyenge és pontosításra szorul. Szigorú büntetőintézkedéseket, 
köztük bírságokat és börtönbüntetést kell kilátásba helyezni az irányelvben. A bekezdést ki kell 
terjeszteni, hogy ezekre is vonatkozzon.

Módosítás 332
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a 85b. cikk után a 
következő VIIa. címmel és 85c. cikkel 
egészül ki:

„VIIa. CÍM
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INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS
85c. cikk

(1) A Bizottság a 121a. cikkben 
foglaltakkal összhangban és a 121b. és a 
121c. cikkben megállapított feltételek 
teljesülésétől függően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján elfogad egy 
uniós logót a gyógyszertárak internetes 
oldalainak címlapján való használatra 
annak érdekében, hogy könnyebben meg 
lehessen állapítani, hogy egy 
gyógyszereket eladásra kínáló weboldal 
bejegyzett gyógyszertárhoz kapcsolódik-e. 
A logót egy tagállami szintű, a tagállam 
által létrehozandó központi weblaphoz 
linkelik be, amely lehetővé teszi a látogató 
számára a logó hitelességének 
ellenőrzését, és háttér-információval 
szolgál a gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokról. 
(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy a 
területükön található gyógyszertárakhoz 
kapcsolódó valamennyi bejegyzett 
gyógyszertár-weblapon megjelenjen az (1) 
bekezdésben említett uniós logó, és hogy a 
be nem jegyzett gyógyszertár-weboldalak 
ne használhassák a logót és ne legyenek 
belinkelve az (1) bekezdésben említett 
központi weboldalra.”

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 39. módosításának helyébe lép. A hamisított gyógyszerek mindenekelőtt az 
interneten keresztül jutnak be az Európai Unióba, ezért az irányelvnek erre is ki kell térnie.
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Módosítás 333
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a 85b. cikk után a 
következő VIIa. címmel és 85c. cikkel 
egészül ki:

„VIIa. CÍM
INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c. cikk
(1) A Bizottság uniós logót fogad el a 
gyógyszertárak internetes oldalainak 
címlapján való használatra annak 
érdekében, hogy könnyebben meg 
lehessen állapítani, hogy egy 
gyógyszereket eladásra kínáló weboldal 
bejegyzett gyógyszertárhoz kapcsolódik-e. 
A logónak hamisítás ellen védettnek kell 
lennie, és olyan elemeket kell 
tartalmaznia, amelyek megakadályozzák 
másolását, továbbá a logót egy tagállami 
szintű, a tagállam által létrehozandó 
központi weblaphoz linkelik be, amely 
lehetővé teszi a látogató számára a logó 
hitelességének ellenőrzését, és háttér-
információval szolgál a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatokról. 
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 
121a. cikkben foglaltakkal összhangban 
és a 121b. és a 121c. cikkben megállapított 
feltételek teljesülésétől függően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján fogadja el. 
(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy a 
területükön található gyógyszertárakhoz 
kapcsolódó valamennyi bejegyzett 
gyógyszertár-weblapon megjelenjen az (1) 
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bekezdésben említett uniós logó, és hogy a 
be nem jegyzett gyógyszertár-weboldalak 
ne használhassák a logót és ne legyenek 
belinkelve az (1) bekezdésben említett 
központi weboldalra.”

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek mindenekelőtt az interneten keresztül jutnak be az Európai Unióba, 
és az engedélyezett gyógyszertári weblapokon alkalmazott biztonsági elemeknek ezért 
biztonságosnak kell lenniük és nem másolható, hamisítás ellen védett logót kell tartalmazniuk.

Módosítás 334
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. Az irányelv a 85b. cikk után a 
következő VIIa. címmel és 85c. cikkel 
egészül ki:

„VIIa. CÍM
INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c. cikk
(1) Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjában hatályos, ezzel ellentétes 
nemzeti rendeletek sérelme nélkül a 
gyógyszerek és gyógyszerkészítmények 
internetes kereskedelme tilos.
(2) A Bizottság intézkedéseket fogad el 
azzal a céllal, hogy a közvéleményben 
fokozottan tudatosítsa a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos egészségügyi kockázatokat.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket a 
121a–121c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
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fogadja el.
(3)Azok a tagállamok, amelyek ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjában 
engedélyezik az internetes vásárlást, 
biztosítják, hogy a vásárlásokat egy erre 
kijelölt szerv folyamatosan nyomon 
kövesse, és jogi lépéseket tesznek az ezen 
irányelvben foglaltak be nem tartása 
esetén.”

Or. it

Módosítás 335
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
85 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A rendelet a következő 85d. cikkel 
egészül ki:

„85d. cikk

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve intézkedéseket fogad el 
annak fokozott tudatosítása céljából, hogy 
a gyógyszerek a megrendeléseket postai 
úton teljesítő, jogszerű gyógyszertáraktól 
történő beszerzése legalább annyira 
biztonságos, mint a közösségi, kórházi 
vagy gyógyszergyári gyógyszertáraktól 
történő vásárlás. Azonban ott, ahol 
működnek a megrendeléseket postai úton 
teljesítő gyógyszertárak, vagy ezek 
létrehozatalát tervezik, a figyelemfelkeltő 
kampányoknak ki kell térniük a 
gyógyszerek illegális weboldalakon 
keresztül történő beszerzésével járó 
egészségügyi kockázatokra, amelyek az 
alábbiakból származnak:
– a szakképzett egészségügyi szakemberek 
által nyújtott tanács hiánya; 
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– az eladott gyógyszerek 
biztonságosságára és minőségére 
vonatkozó garanciák hiánya.
A figyelemfelkeltő kampányoknak ezért 
hangsúlyozniuk kell az alábbi biztonsági 
elemeket is:
– a megrendeléseket postai úton teljesítő, 
jogszerű gyógyszertárak könnyen 
hozzáférhető jegyzéke;
– a biztonságra vonatkozó további 
tanácsok arról, hogy hogyan lehet 
ellenőrizni a weboldalak hitelességét;
– az uniós logó mint hivatalos tanúsítvány 
használata a megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerű gyógyszertárak részéről;
– gyógyszerek internetes keresése esetén a 
keresőprogram internetes oldalán 
egyértelműen megjelenő biztonsági 
tanácsok.
Ezek a figyelemfelkeltő kampányok 
egyensúlyt teremtenek a gyógyszerek 
online vásárlásából származó kockázatok 
és előnyök bemutatása között. A 
megrendeléseket postai úton teljesítő 
gyógyszertárak védelemben részesülnek az 
olyan figyelemfelkeltő kampányokkal 
szemben, amelyek szándékosan vagy nem 
szándékosan kockázatosnak vagy rossz 
minőségűnek állítják be őket.
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 
121a. cikkben foglaltakkal összhangban 
és a 121b. és a 121c. cikkben megállapított 
feltételek teljesülésétől függően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján fogadja el.”

Or. en

Indokolás

A tájékoztató kampányok központi szerepet töltenek be az európai fogyasztók 
tájékoztatásában arról, hogy milyen kockázatok rejlenek a megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerűtlenül működő gyógyszertáraktól való vásárlásban. Mivel a jogszerű 
gyógyszertárak fenyegetést jelentenek a meglévő gyógyszertárak számára, ezért rendszeresen 
ki vannak téve olyan, a jó hírüket sértő kampányoknak, amelyek figyelemfelkeltő kampányként 
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jelennek meg. Ez ahhoz a véleményhez vezet, hogy minden online gyógyszertár veszélyes. Meg 
kell védeni őket a hamis kampányokkal szemben.

Módosítás 336
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
85 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A rendelet a következő 85d. cikkel 
egészül ki:

„85d. cikk
(1) A Bizottság a 121a. cikkben 
foglaltakkal összhangban és a 121b. és a 
121c. cikkben megállapított feltételek 
teljesülésétől függően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatok fokozott 
tudatosítása céljából intézkedéseket fogad 
el, amelyek többek között az alábbiakra 
terjedhetnek ki:
– gyógyszerek internetes keresése esetén a 
keresőprogram internetes oldalának 
tetején megjelenő figyelmeztetések;
– általános információs kampányok a 
tagállamokkal együttműködve;
– a hitelesített e-gyógyszertárak könnyen 
elérhető jegyzéke.”

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 40. módosításának helyébe lép. Fontos, hogy fokozottan tudatosítsuk a 
nyilvánosságban a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyeket.
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Módosítás 337
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
85 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A rendelet a következő 85d. cikkel 
egészül ki:

„85d. cikk
(1) A Bizottság a gyógyszerek interneten 
történő megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatok fokozott tudatosítása céljából 
intézkedéseket fogad el, melyek az 
alábbiakat is magukban foglalhatják:
– általános információs kampányok a 
tagállamokkal együttműködve;

– a hitelesített e-gyógyszertárak könnyen 
elérhető jegyzéke.

Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 
121a. cikkben foglaltakkal összhangban 
és a 121b. és a 121c. cikkben megállapított 
feltételek teljesülésétől függően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján fogadja el."

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy fokozottan tudatosítsuk a nyilvánosságban a hamisított gyógyszerekkel 
kapcsolatos veszélyeket. Ugyanakkor a javaslat, hogy gyógyszerek internetes keresése esetén 
a keresőprogram internetes oldalának tetején figyelmeztetések jelenjenek meg, 
kivitelezhetetlen és nem gyakorlatias. Az ebben a módosításban szereplő többi biztonsági elem 
elegendő az EU-ban megjelenő hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos figyelemfelkeltés 
fokozásához.
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Módosítás 338
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 c pont (új)
2001/83/EK irányelv
85 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az irányelv a következő 85e. cikkel 
egészül ki:

„85e. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a belső 
piacon a megrendeléseket postai úton 
teljesítő, jogszerű gyógyszertárak 
mindegyike betartsa az internetes 
gyógyszertári szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szakmai normákat és 
iránymutatásokat, többek között a külön 
etikai kódexet. Valamennyi, a 
megrendeléseket postai úton teljesítő 
gyógyszertár köteles weboldalán 
magatartási kódexét és a panasztételhez 
szükséges kapcsolattartási adatokat 
feltüntetni.
A tagállamok biztosítják az internetes 
gyógyszereladások egy kijelölt testület 
általi folyamatos nyomon követését, és az 
irányelvben foglaltak be nem tartása 
esetén jogi lépéseket – ideértve a 
büntetőintézkedéseket is – tesznek."

Or. en

Indokolás

A megrendeléseket postai úton teljesítő gyógyszertárak európai társulásának, amely a Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain által kidolgozott normák alapján már kifejlesztett 
szabványokat, ki kellene dolgoznia egy etikai kódexet. E kidolgozott normák 2003 óta a 
nemzeti szabványok Németországban (11a ApoG, 17 ApoBetrO). A kijelölt, nyomon követéssel 
foglalkozó szerveknek együtt kell működniük az internetszolgáltatókkal az illegális weboldalak 
megjelenésének megakadályozásában.  Szigorú büntetőintézkedéseket, köztük bírságokat és 
börtönbüntetést kell kilátásba helyezni az irányelvben. A bekezdést ki kell terjeszteni, hogy 
ezekre is vonatkozzon. 
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Módosítás 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 d pont (új)
2001/83/EK irányelv
85 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14d) A szöveg a következő 85f. cikkel 
egészül ki:

„85f. cikk
Ezen irányelv nem sérti a tagállamok arra 
vonatkozó jogát, hogy korlátozzák vagy 
tiltsák az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek interneten keresztül történő 
eladását.”

Or. en

Indokolás

Számos tagállam korlátozza az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek interneten keresztüli 
vásárlását. Lehetővé kell tenni, hogy az ilyen korlátozások fennmaradjanak.

Módosítás 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 e pont (új)
2001/83/EK irányelv
88 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14e) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„88aa. cikk

A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és az érdekelt felek 
képviselőivel folytatott konzultációt 
követően tájékoztatási stratégiát 
dolgoznak ki a gyógyszerszállítmányok 
biztonsága tekintetében. Ez a stratégia 
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figyelembe veszi a gyógyszerellátásra 
vonatkozó különböző nemzeti 
jogszabályokat és a gyógyszerellátás 
bizonyos módjaihoz, valamint az 
interneten zajló illegális gyógyszer-
kereskedelemhez kapcsolódó 
kockázatokat.”

Or. en

Indokolás

Az illegális gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot meg 
kell győzni arról, hogy ne rendeljenek gyógyszereket illegális értékesítési csatornákon 
keresztül. A nyilvánosság tájékoztatását célzó intézkedéseket nemzeti és európai szinten 
egyaránt elő kell mozdítani.

Módosítás 341
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 e pont (új)
2001/83/EK irányelv
88 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14e) Az irányelv a következő 88aa. cikkel 
egészül ki: 

„88aa. cikk
A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és az érdekelt felek 
képviselőivel folytatott konzultációt 
követően tájékoztatási stratégiát 
dolgoznak ki a gyógyszerellátók 
megbízhatósága tekintetében. A stratégia 
figyelembe veszi a gyógyszerellátást 
szabályozó, különböző nemzeti 
jogszabályokat, valamint a 
gyógyszerellátás bizonyos módjaihoz, 
például az illegális internetes 
kereskedőkön keresztül megvalósuló 
ellátáshoz kapcsolódó kockázatokat.”

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – -a pont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 
„(1) Az Ügynökség koordinálásával az 
érdekelt tagállam illetékes hatóságai 
ismétlődő ellenőrzésekkel és szükség 
esetén be nem jelentett ellenőrzésekkel 
biztosítják a gyógyszerekről szóló 
jogszabály rendelkezéseinek tiszteletben 
tartását, illetve adott esetben felkérnek egy 
hivatalos gyógyszerellenőrző 
laboratóriumot vagy egy erre a célra 
kijelölt laboratóriumot a minták 
vizsgálatának elvégzésére. Az 
ellenőrzéseket az illetékes hatóságok által 
kijelölt személyek végzik, akiknek 
jogukban áll:
a) megvizsgálni a gyártási és kereskedelmi 
létesítményeket, valamint a gyártási 
engedély jogosultja által a 20. cikk 
értelmében ellenőrző vizsgálatok 
végzésével megbízott bármely 
laboratóriumot;
b) mintát venni;
c) a tagállamokban 1975. május 21-én 
hatályban lévő rendelkezésekre is 
figyelemmel az ellenőrzés tárgyával 
kapcsolatos olyan dokumentumokat 
megismerni, amelyek az elkészítési 
módszer leírása tekintetében korlátozzák 
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ezt a lehetőséget.”

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében alapvető fontosságú megerősíteni és általánosabbá tenni 
az ellenőrzési rendszert.

Módosítás 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A 111. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(2) Az illetékes hatóságok, amennyiben 
birtokukban lévő információk vagy 
korábbi esetek alapján megalapozott 
indokkal feltételezhető a jogszabályban 
és/vagy iránymutatásokban foglalt 
kötelezettségek tiszteletben tartásának 
elmulasztása, ismétlődő ellenőrzéseket és 
szükség esetén be nem jelentett 
ellenőrzéseket végeznek az alábbi 
helyeken: kiinduló anyagokként használt 
hatóanyagok gyártóinak, forgalmazóinak 
és importőreinek telephelyei, a gyártási 
engedély jogosultjainak telephelyei, a 
gyógyszerkereskedők és a közvetítők 
telephelyei, illetve a segédanyagok 
gyártóinak, importőreinek és 
forgalmazóinak telephelyei. Ezen 
ellenőrzéseket valamely tagállam, a 
Bizottság vagy az Ügynökség kérésére is el 
lehet végezni.”

Or. en
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Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében alapvető fontosságú megerősíteni és általánosabbá tenni 
az ellenőrzési rendszert.

Módosítás 344
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A 111. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
Az illetékes hatóság továbbá be nem 
jelentett ellenőrzéseket végez a kiindulási 
anyagként szolgáló hatóanyagok 
gyártóinak, forgalmazóinak vagy 
importőreinek telephelyein, 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak telephelyein és a 
segédanyagok gyártóinak, importőreinek 
vagy forgalmazóinak telephelyein, 
amennyiben úgy véli, hogy indokkal 
feltételezhető a 47. cikkben említett helyes 
gyártási gyakorlat elvei és iránymutatásai 
tiszteletben tartásának elmulasztása.
Ezeket az ellenőrzéseket valamely 
tagállam, a Bizottság vagy az Ügynökség 
kérésére is el lehet végezni.
Az illetékes hatóság továbbá be nem 
jelentett ellenőrzéseket végez a kiindulási 
anyagként szolgáló hatóanyagok és 
segédanyagok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező gyártóinak 
telephelyén.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 42. módosításának helyébe lép. A 27 tagállam valamint az Egyesült 
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Államok, Kanada és Svájc erőforrásainak az EMEA koordinálásával történő közös 
felhasználása lehetővé teszi majd minden egyes, a Közösségen kívüli székhellyel rendelkező 
gyógyszerhatóanyag-gyártó ellenőrzését, és ezáltal a gyógyszerhatóanyagok hamisítása elleni 
hatékony fellépést.

Módosítás 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A 111. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
Az illetékes hatóság továbbá rutin- vagy 
be nem jelentett ellenőrzéseket végez a 
kiindulási anyagként szolgáló 
hatóanyagok gyártóinak, forgalmazóinak 
vagy importőreinek telephelyein, 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak telephelyein és a 
segédanyagok gyártóinak vagy 
importőreinek vagy forgalmazóinak 
telephelyein, amennyiben úgy véli, hogy
indokkal feltételezhető a 47. cikkben 
említett helyes gyártási gyakorlat elvei és 
iránymutatásai tiszteletben tartásának 
elmulasztása. Ezeket az ellenőrzéseket 
valamely tagállam, a Bizottság vagy az 
Ügynökség kérésére is elvégzik.
Az illetékes hatóság továbbá be nem 
jelentett ellenőrzéseket végez a kiindulási 
anyagként szolgáló hatóanyagok és 
segédanyagok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező gyártóinak 
telephelyén. 

Or. en

Indokolás

Az előadó 2. módosításának módosítása. Az ellenőrzéseket kötelezővé kell tenni, ha egy 
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tagállam, a Bizottság vagy az Ügynökség kéri.

Módosítás 346
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a a pont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
Az illetékes hatóság az alábbiakért felelős 
felügyeleti rendszerrel rendelkezik:
- a kiindulási anyagként szolgáló 
hatóanyagok gyártói és importőrei 
telephelyeinek rendszeres ellenőrzése az 
Unióban, valamint
- az említett ellenőrzések hatékony 
nyomon követése.
Az illetékes hatóság képes a segédanyagok 
gyártói vagy importőrei telephelyeinek 
ellenőrzésére valahányszor úgy véli, hogy
indokkal feltételezhető a jogszabályok 
vagy a 47. cikkben említett helyes gyártási 
gyakorlat iránymutatásai tiszteletben 
tartásának elmulasztása. 
Ellenőrzéseket azon forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai, forgalmazók és 
közvetítők telephelyein is lehet végezni, 
akik a gyógyszer-kereskedelem területén 
működnek.
Valamely tagállam, a Bizottság vagy az 
Ügynökség kérheti ellenőrzések elvégzését 
a Közösségben, valamint nem uniós 
országokban is.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja – a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelő formában – minden olyan 
szerv ellenőrzésének szigorítása, amelynek működése befolyásolja a gyógyszerek minőségét.

Módosítás 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdésben említett minden 
ellenőrzés után az illetékes hatóság 
jelentést tesz arról, hogy a gyártó, importőr 
vagy nagykereskedelmi forgalmazó 
betartja-e a 47. és 84. cikkben említett 
helyes gyártási gyakorlat és helyes 
forgalmazási gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait, illetve hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
betartja-e a IX. cím előírásait.

(3) Az (1) bekezdésben említett minden 
ellenőrzés után az illetékes hatóság
jelentést tesz arról, hogy a gyártó, 
importőr, nagykereskedelmi forgalmazó, 
kereskedő vagy közvetítő betartja-e a 47. és 
84. cikkben említett helyes gyártási 
gyakorlat, helyes forgalmazási gyakorlat, 
helyes kereskedelmi gyakorlat és helyes 
közvetítői gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait, illetve hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
betartja-e a IX. cím előírásait.

Az ellenőrzést végző illetékes hatóság 
tájékoztatja ezeknek a jelentéseknek a 
tartalmáról az ellenőrzés alanyát: a gyártót, 
az importőrt, a forgalombahozatali 
engedély jogosultját vagy a 
nagykereskedelmi forgalmazót.

Az ellenőrzést végző illetékes hatóság 
közli a jelentések tartalmát a gyártóval, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjával, 
a nagykereskedelmi forgalmazóval, a 
kereskedelmi vagy a közvetítői engedély 
jogosultjával, akinél az ellenőrzés történt.

A jelentés elfogadása előtt az illetékes 
hatóság lehetőséget biztosít az érintett 
gyártónak, importőrnek, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
vagy a nagykereskedelmi forgalmazónak, 
hogy észrevételeket tegyen.”

A jelentés elfogadása előtt az illetékes 
hatóság lehetőséget biztosít az érintett 
gyártónak, importőrnek, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, a nagykereskedelmi 
forgalmazónak, a kereskedőnek vagy 
közvetítőnek, hogy észrevételeket tegyen.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatokat, a nagykereskedőknek pedig helyes 
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forgalmazási gyakorlatokat kell betartaniuk, a kereskedőkre és közvetítőkre azonban nem 
vonatkozik semmilyen szabvány a helyes gyakorlatokat illetően. Ezért annak érdekében, hogy 
az ellátási láncban jelentkező „leggyengébb láncszem” problémájára további megoldást 
találjunk, fontos, hogy a kereskedők és közvetítők betartsák a helyes kereskedelmi 
gyakorlatok, illetve a helyes közvetítői gyakorlatok iránymutatásait, amelyek kifejezetten azon 
személyek vagy jogi személyek számára készültek, akik gyógyszerek kereskedelmével vagy 
közvetítésével foglalkoznak.

Módosítás 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéstől számított 90 napon belül a 
gyártó, az importőr vagy a 
nagykereskedelmi forgalmazó tanúsítványt 
kap arról, hogy helyes gyártási gyakorlatot 
vagy helyes forgalmazási gyakorlatot 
alkalmaz, ha az ellenőrzés eredménye azt 
mutatja, hogy az érintett a közösségi
jognak megfelelően betartja a helyes 
gyártási gyakorlat, illetve a helyes 
forgalmazási gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait

(5) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéstől számított 90 napon belül a 
gyártó, az importőr, a nagykereskedelmi 
forgalmazó, a kereskedő vagy a közvetítő
tanúsítványt kap arról, hogy helyes gyártási 
gyakorlatot, helyes forgalmazási 
gyakorlatot, helyes kereskedelmi 
gyakorlatot vagy helyes közvetítői 
gyakorlatot alkalmaz, ha az ellenőrzés 
eredménye azt mutatja, hogy az érintett az 
uniós jognak megfelelően betartja a helyes 
gyártási gyakorlat, a helyes forgalmazási 
gyakorlat, a helyes kereskedelmi gyakorlat 
vagy a helyes közvetítői gyakorlat 
alapelveit és iránymutatásait.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatokat, a nagykereskedőknek pedig helyes 
forgalmazási gyakorlatokat kell betartaniuk, a kereskedőkre és közvetítőkre azonban nem 
vonatkozik semmilyen szabvány a helyes gyakorlatokat illetően. Ezért annak érdekében, hogy 
az ellátási láncban jelentkező „leggyengébb láncszem” problémájára további megoldást 
találjunk, fontos, hogy a kereskedők és közvetítők betartsák a helyes kereskedelmi 
gyakorlatok, illetve a helyes közvetítői gyakorlatok iránymutatásait, amelyek kifejezetten azon 
személyek vagy jogi személyek számára készültek, akik gyógyszerek kereskedelmével vagy 
közvetítésével foglalkoznak.
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Módosítás 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok az általuk kiadott, a helyes 
gyártási gyakorlatot vagy a helyes
forgalmazási gyakorlatot igazoló 
tanúsítványokat rögzítik az Ügynökség 
által a Közösség megbízásából kezelt 
közösségi adatbázisban.

(6) A tagállamok az általuk kiadott, a 
helyes gyártási gyakorlatot, helyes 
forgalmazási gyakorlatot, helyes 
kereskedelmi gyakorlatot vagy helyes 
közvetítői gyakorlatot igazoló 
tanúsítványokat rögzítik az Ügynökség 
által a Közösség megbízásából kezelt 
közösségi adatbázisban.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatot, a nagykereskedőknek pedig helyes 
forgalmazási gyakorlatot kell betartaniuk, a kereskedőkre és közvetítőkre azonban nem 
vonatkozik semmilyen szabvány a helyes gyakorlatot illetően. Ezért annak érdekében, hogy az 
ellátási láncban jelentkező „leggyengébb láncszem” problémájára további megoldást 
találjunk, fontos, hogy a kereskedők és közvetítők betartsák a helyes kereskedelmi gyakorlat, 
illetve a helyes közvetítői gyakorlat iránymutatásait, amelyek kifejezetten azon személyek vagy 
jogi személyek számára készültek, akik gyógyszerek kereskedelmével vagy közvetítésével 
foglalkoznak.

Módosítás 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok az általuk kiadott, a 
helyes gyártási gyakorlatot vagy a helyes 
forgalmazási gyakorlatot igazoló 

(6) A tagállamok az általuk kiadott, a 
helyes gyártási gyakorlatot, helyes 
forgalmazási gyakorlatot, helyes 
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tanúsítványokat rögzítik az Ügynökség 
által a Közösség megbízásából kezelt 
közösségi adatbázisban.

kereskedelmi gyakorlatot vagy helyes 
közvetítői gyakorlatot igazoló 
tanúsítványokat rögzítik az Ügynökség 
által a Közösség megbízásából kezelt 
közösségi adatbázisban.
(Horizontális módosítás (ha elfogadják, az 
egész javaslatot ennek megfelelően kell 
módosítani))

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az ellátási lánc minden résztvevője rendelkezzen 
engedéllyel, az Ügynökség (EMEA) által létrehozott és karbantartott központi adatbázis 
segítségéve minden szereplőnek ellenőriznie kell, hogy az ellátási láncban részt vevő partnere 
megfelel-e az előírásoknak.

Módosítás 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ha az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy az 
érintett nem tartja be a helyes gyártási 
gyakorlat vagy a helyes forgalmazási 
gyakorlat közösségi jogszabályokban előírt 
alapelveit és iránymutatásait, akkor az erre 
vonatkozó információt rögzítik a (6)
bekezdésben említett közösségi 
adatbázisban.

(7) Ha az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy az 
érintett nem tartja be a helyes gyártási 
gyakorlat, a helyes forgalmazási gyakorlat, 
a helyes kereskedelmi gyakorlat vagy a 
helyes közvetítői gyakorlat közösségi 
jogszabályokban előírt alapelveit és 
iránymutatásait, akkor az erre vonatkozó 
információt rögzítik a (6) bekezdésben 
említett közösségi adatbázisban.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatot, a nagykereskedőknek pedig helyes 
forgalmazási gyakorlatot kell betartaniuk, a kereskedőkre és közvetítőkre azonban nem 
vonatkozik semmilyen szabvány a helyes gyakorlatot illetően. Ezért annak érdekében, hogy az 
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ellátási láncban jelentkező „leggyengébb láncszem” problémájára további megoldást 
találjunk, fontos, hogy a kereskedők és közvetítők betartsák a helyes kereskedelmi gyakorlat, 
illetve a helyes közvetítői gyakorlat iránymutatásait, amelyek kifejezetten azon személyek vagy 
jogi személyek számára készültek, akik gyógyszerek kereskedelmével vagy közvetítésével 
foglalkoznak.

Módosítás 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogad el, melyek meghatározzák a 111. 
cikkben említett ellenőrzések alapelveit.

A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogad el, melyek meghatározzák a 111. 
cikkben említett ellenőrzések alapelveit, és 
különösen az ellenőrzésekkel megbízott
uniós vagy nemzeti szerveket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy az első ellenőrzés a harmadik ország 111b. cikkben foglalt 
jegyzékbe történő felvételét követő három éven belül történjen meg. Ezzel szemben az első 
ellenőrzésnek a jegyzékbe való felvételt megelőzően kell megtörténnie, annál is inkább, mert 
az 51. cikk (2) bekezdése felmenti az európai vállalatoknál alkalmazott, megfelelően képesített 
személyt az ellenőrzések elvégzése alól, amennyiben a termékek olyan országból származnak, 
amelyekkel a Közösség a termék minőségét garantáló megállapodásokat kötött.

Módosítás 353
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság harmadik ország kérésére 
határozattal felveszi ezt az országot egy 

(1) A Bizottság harmadik ország kérésére 
megvizsgálja, hogy annak a Közösségbe 
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jegyzékre, ha annak a Közösségbe 
exportálandó hatóanyagokra vonatkozó 
jogi szabályozása és a vonatkozó 
ellenőrzés és végrehajtás a lakosság 
egészségének a közösségihez hasonló 
szintű védelmét biztosítja. Külön figyelmet 
kell fordítani a következőkre:

exportálandó hatóanyagokra és 
segédanyagokra vonatkozó jogi 
szabályozása és a vonatkozó ellenőrzés és 
végrehajtás a lakosság egészségének az 
unióshoz hasonló szintű védelmét 
biztosítja-e. Ha a vizsgálat ez utóbbit 
megerősíti, a Bizottság határozattal 
felveszi ezt az országot egy jegyzékre. A 
fenti vizsgálat során külön figyelmet kell 
fordítani a következőkre:

Or. en

Módosítás 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság harmadik ország kérésére 
határozattal felveszi ezt az országot egy 
jegyzékre, ha annak a Közösségbe 
exportálandó hatóanyagokra vonatkozó 
jogi szabályozása és a vonatkozó 
ellenőrzés és végrehajtás a lakosság 
egészségének a közösségihez hasonló 
szintű védelmét biztosítja. Külön figyelmet 
kell fordítani a következőkre:

(1) A Bizottság harmadik ország kérésére 
és a 111a. cikkben foglaltaknak 
megfelelően a felelős szerv által elvégzett 
ellenőrzés kielégítő lezárását követően 
határozattal felveszi ezt az országot egy 
jegyzékre, ha annak a Közösségbe 
exportálandó hatóanyagokra vonatkozó 
jogi szabályozása és a vonatkozó 
ellenőrzés és végrehajtás a lakosság 
egészségének a közösségihez hasonló 
szintű védelmét biztosítja. Külön figyelmet 
kell fordítani a következőkre:

Or. en

Indokolás

Tekintettel az 51. cikk (2) bekezdésében foglalt felmentésre, az a tény, hogy az első ellenőrzés 
a harmadik ország 111b. cikkben foglalt jegyzékbe való felvételét követő három éven belül 
történik, azt jelentené, hogy e termékeket bármiféle ellenőrzés nélkül engednék be az európai 
piacra és forgalmaznák.
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Módosítás 355
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyes gyártási gyakorlat 
ellenőrzésének szabályszerűsége,

b) a helyes gyártási gyakorlat ismétlődő és 
előre be nem jelentett ellenőrzésének 
szabályszerűsége;

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 356
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 121. cikk (2) 
bekezdésében leírt eljárással 
iránymutatásokat fogad el, amelyek 
részletesen ismertetik az (1) bekezdés a)–d) 
pontjában említett előírásokat.

(2 ) A Bizottság a 121a. cikkben 
foglaltakkal összhangban és a 121b. és a 
121c. cikkben megállapított feltételek 
teljesülésétől függően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján szempontokat
fogad el, amelyek részletesen ismertetik az 
(1) bekezdés a)–d) pontjában említett 
előírásokat.

Or. en



PE439.860v01-00 54/67 AM\808656HU.doc

HU

Módosítás 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok illetékes hatóságával 
együttműködve rendszeresen ellenőrzi, 
hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek-e. Az első ellenőrzést 
legkésőbb az attól számított 3 éven belül el 
kell végezni, hogy az országot az (1) 
bekezdés szerint felvették a jegyzékre”

(3) A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok illetékes hatóságával 
együttműködve rendszeresen ellenőrzi, 
hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek-e. Az első ellenőrzés az (1) 
bekezdésben foglalt feltételek tiszteletben 
tartásának igazolása céljából történik, és 
rendszeresen, legalább háromévente 
megismétlődik.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az 51. cikk (2) bekezdésében foglalt felmentésre, az a tény, hogy az első ellenőrzés 
a harmadik ország 111b. cikkben foglalt jegyzékbe való felvételét követő három éven belül 
történik, azt jelentené, hogy e termékeket bármiféle ellenőrzés nélkül engednék be az európai 
piacra és forgalmaznák.

Módosítás 358
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság megadja a 46. cikk f) 
pontjában és a 80. cikk b) pontjában 
említett akkreditálást, ha a kérelmező 
igazolja, hogy képes a helyes gyártási 
gyakorlat betartásának ellenőrzésére 
vagy, nagykereskedelmi forgalmazó 
esetében, a helyes forgalmazási gyakorlat 

törölve
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betartásának ellenőrzésére.

Or. es

Indokolás

Azon ellenőrök akkreditációja, akik azt ellenőrzik, hogy a hatóanyagok gyártói betartják-e a 
helyes gyártási gyakorlatot, illetve hogy a helyes forgalmazási gyakorlatot tiszteletben 
tartják-e, nem tekinthető hatékony intézkedésnek, ha tekintetbe vesszük, hogy mindehhez 
mennyi forrás szükséges, miközben semmilyen további garanciát nem nyújt a lakosság 
védelme szempontjából.

Módosítás 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság megadja a 46. cikk f) 
pontjában és a 80. cikk b) pontjában 
említett akkreditálást, ha a kérelmező 
igazolja, hogy képes a helyes gyártási 
gyakorlat betartásának ellenőrzésére vagy, 
nagykereskedelmi forgalmazó esetében, a 
helyes forgalmazási gyakorlat betartásának 
ellenőrzésére.

Az illetékes hatóság megadja a 46. cikk f) 
pontjában és a 80. cikk b) pontjában 
említett akkreditálást, ha a kérelmező 
igazolja, hogy képes a helyes gyártási 
gyakorlat betartásának ellenőrzésére vagy, 
nagykereskedelmi forgalmazó esetében, a 
helyes forgalmazási gyakorlat vagy, 
kereskedők esetében, a helyes 
kereskedelmi gyakorlat vagy, közvetítők 
esetében, a helyes közvetítői gyakorlat
betartásának ellenőrzésére 

Or. en

Indokolás

Jelenleg a gyártóknak a helyes gyártási gyakorlatot, a nagykereskedőknek pedig helyes 
forgalmazási gyakorlatot kell betartaniuk, a kereskedőkre és közvetítőkre azonban nem 
vonatkozik semmilyen hasonló gyakorlat vagy iránymutatás.  Ezért annak érdekében, hogy az 
ellátási láncban jelentkező „leggyengébb láncszem” problémájára további megoldást 
találjunk, fontos, hogy a kereskedők betartsák a helyes kereskedelmi gyakorlat 
iránymutatásait, illetve a közvetítők tiszteletben tartsák a helyes közvetítői gyakorlat 
iránymutatásait, amelyek kifejezetten azon személyek vagy jogi személyek számára készültek, 
akik gyógyszerek kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkoznak.
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Módosítás 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok, ezen irányelvet alkalmazva, 
meghozzák a gyógyszerekért felelős 
illetékes hatóságok és a vámhatóságok 
közötti együttműködés biztosításához 
szükséges intézkedéseket.”

(1) A tagállamok, ezen irányelvet 
alkalmazva, meghozzák a gyógyszerekért 
felelős illetékes hatóságok és a 
vámhatóságok közötti együttműködés 
biztosításához szükséges intézkedéseket.” 
Ebben az összefüggésben a tagállamok –
egészségügyi szakemberekkel, többek 
között a gyógyszeripar képviselőivel 
együttműködve – meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amelyekkel előmozdítják a 
vámtisztviselők képzését annak érdekében, 
hogy ez utóbbiak kezelni tudják a 
hamisított gyógyszerek jelenségét. 
Ezt az együttműködést a Bizottság által 
vezetett, nemzetközi együttműködési 
programok erősítik. 
(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
vámtisztviselők megkapják a szükséges 
forrásokat, továbbá rendelkezésre 
bocsátják különösen a hamisított 
gyógyszerek felismeréséhez szükséges 
technológiát.
(3) A Bizottság ezen irányelv közzététele 
után 36 hónappal jelentést készít a 
meghozott vonatkozó intézkedésekről. 

Or. fr

Indokolás

A vámtisztviselők képzése a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem hatékony eszköze. Ezért 
lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a vámszakértők megfelelő képzést kapjanak.
Emellett a szükséges felszerelést is biztosítani kell számukra ahhoz, hogy a lehető 
leghatékonyabban végezhessék feladatukat.
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Módosítás 361
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ba. cikk

A 118b. cikkben említett büntetéseknek 
egyenértékűeknek kell lenniük a 
kábítószerekkel kapcsolatos illegális 
cselekmények esetében tipikusan 
alkalmazott szankciókkal, és 
egyenértékűeknek kell lenniük minden 
tagállamban, összhangban az Európa 
Tanács hamisított gyógyszerekről és a 
közegészséget fenyegető hasonló 
bűncselekményekről szóló egyezményével.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 44. módosítása helyébe lép.

Módosítás 362
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 b b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118bb. cikk
A Bizottság hálózatot hoz létre a 
Bizottság, az EMEA és az illetékes 
tagállami hatóságok között a gyógyszerek 
hamisítása elleni küzdelem céljából hozott 
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intézkedésekkel – köztük az alkalmazott 
szankciórendszerrel – kapcsolatos 
információk cseréjének biztosítása 
érdekében. E hálózat a legjobb 
gyakorlatok meghatározását célozza, és a 
megelőzés és végrehajtás területén 
fokozott együttműködést eredményez. A 
Bizottság, az EMEA és az illetékes 
tagállami hatóságok intézkedéseikről 
jelentéseket készítenek a hálózat számára. 

Or. en

Indokolás

Az információk és legjobb gyakorlatok cseréje segíti majd a jobb végrehajtást és az egységes, 
az Unió egész területén alkalmazott szankciórendszer létrehozását. Arra azonban nincs 
szükség, hogy a Bizottság, az EMEA és az illetékes tagállami hatóságok évente jelentéseket 
készítsenek intézkedéseikről a hálózat számára.

Módosítás 363
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 c a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ca. cikk
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a
gyanús termékek elkobzása ne 
akadályozza az engedélyezett generikus 
gyógyszerekkel folytatott kereskedelmet.
A Bizottság az egyes szellemi 
tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk 
elleni vámhatósági intézkedésekről és az 
ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen 
hozandó intézkedésekről szóló 2003. július 
22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelettel 
összhangban biztosítja, hogy a gyanús 
termékeket egy ideig vissza lehessen 
tartani azon szükséges ellenőrzés 
elvégzése érdekében, amely megállapítja, 
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hogy a termékek, köztük a hatóanyagok 
hamisítottak-e.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek csempészése az egész világon jelen van; a hamis termékek a 
tranzitzónákon keresztül mozognak, amelyeket szigorúbban kellene ellenőrizni a legális 
kereskedelem akadályozása nélkül. A hamisított gyógyszerek forgalmazásával és 
alkalmazásával kapcsolatos közegészségügyi megfontolások alapján, valamint az ilyen 
gyógyszerektől érintett harmadik országokkal való együttműködés szellemében a vámügyi 
fellépéseknek gondoskodniuk kell a betegek biztonságáról.

Módosítás 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 c a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ca. cikk 
A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve támogatja a gyógyszerek 
hamisítása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi egyezmény Egyesült Nemzetek 
égisze alatt történő kidolgozását annak 
érdekében, hogy szigorúbb büntetéseket 
szabjanak ki az ilyen hamisítások 
elkövetői esetében.  

Or. fr

Indokolás

A gyógyszerhamisítást nemzetközi bűnszervezetek végzik, és a közegészségügyet érintő 
probléma elleni küzdelem nem korlátozódhat Európára. 
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Módosítás 365
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 c b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118c b cikk
A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben összehangolt 
intézkedéseket hoz azon harmadik 
államok illetékes hatóságaival, amelyek 
területén gyógyszerek tárolására használt 
tranzitzónák találhatók.
A Bizottság szükséges intézkedéseket hoz 
annak biztosítására, hogy a gyanús 
termékek elkobzása ne akadályozza az 
engedélyezett generikus gyógyszerekkel 
folytatott kereskedelmet.  
A Bizottság a nemzetközi együttműködés 
vonatkozásában a szükséges ellenőrzés 
elvégzése érdekében engedélyezi a gyanús 
termékek lefoglalását.

Or. fr

Indokolás

A legnagyobb körültekintéssel kell eljárni a tranzitterületeknek az érintett harmadik országok 
illetékes hatóságaival való együttműködésen alapuló felügyelete kapcsán. A fellépéseknek – a 
helyi hatóságokkal történő együttműködés szellemében és a betegek védelmében – elsősorban 
olyan közegészségügyi megfontolásokon kell alapulniuk, amelyek tükrözik a hamisított 
gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos kockázatokat.

Módosítás 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 c c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118c. c cikk
A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben a nyilvánosság 
számára tájékoztató kampányt szervez a 
hamisított gyógyszerek okozta 
veszélyekről, ideértve az internettel 
kapcsolatos kockázatokat is.

Or. fr

Indokolás

A közegészségügyi kockázatok és a hamisított gyógyszerek interneten történő egyre gyakoribb 
forgalmazásának, valamint a hamisítók tevékenységének fényében fontos a lakosság még jobb 
tájékoztatása az e területen előforduló veszélyekről.

Módosítás 367
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
121a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A szöveg a következő 121a. cikkel 
egészül ki: 

121a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) Az 52b. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatásköröket 
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
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vonatkozó felhatalmazására a 121b. és a 
121c. cikkben megállapított feltételek 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 368
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
121 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A szöveg a következő 121b. cikkel 
egészül ki: 

121b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 52b. cikkben említett 
felhatalmazást.
(2) Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, a végső 
döntésének meghozatala előtt elfogadható 
időn belül törekszik a másik intézmény és 
a Bizottság értesítésére, megjelölve azokat 
az átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás esetleges okait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat azonnal, vagy a határozatban 
szereplő későbbi időpontban lép hatályba. 
Nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. Ezt a határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni. 

Or. en
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Módosítás 369
Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
121 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A szöveg a következő 121c. cikkel 
egészül ki: 

121c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés 
dátumát követő két hónapon belül. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.
(2) Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja 
az adott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, azt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni, és az aktus az 
ott meghirdetett időpontban hatályba lép.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel az elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 
kifogást emelő intézmény megjelöli 
kifogásának indokait.

Or. en
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Módosítás 370
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv nem sérti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy korlátozzák 
vagy tiltsák az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek interneten történő eladását.

Or. it

Indokolás

A helyzet jelenlegi állása szerint a legtöbb tagállam korlátozza az interneten történő 
gyógyszer-kereskedelmet. Az ilyen korlátozások többek között elősegítik, hogy csökkenjenek a 
hamisítóknak a hamis gyógyszerek piacra juttatásával kapcsolatos lehetőségei. A közegészség 
érdekében, valamint a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy ezek a 
korlátozások érvényben maradhassanak.

Módosítás 371
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Legkésőbb két évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően az internetes 
gyógyszertárakra vonatkozó, e 
jogszabályban szereplő biztonsági 
elemeknek érvényben kell lenniük. A 
Bizottság értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett, többek között az 
internetes gyógyszertárakkal kapcsolatos 
biztonsági elemek alkalmazásáról, illetve 
a legális európai ellátási láncban 
található hamisított gyógyszerek 
számának csökkentéséhez történő 
hozzájárulásuk becsült mértékéről. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a többi 
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gyógyszer-kategória valamint az 
internetes gyógyszertárak biztonsági 
elemeinek értékelését is, beleértve az 
orvosi rendelvény nélkül is kapható, a 
2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket. Ha indokolt, 
a Bizottság e jelentés közzétételét követő 
egy éven belül javaslatokat nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács részére. 

Or. en

Indokolás

Az internetes gyógyszertárak a hamisított gyógyszerek kereskedelmének egyik fontos 
aspektusa, és ezért az ilyen honlapokba e jogszabály következtében beépített bármilyen 
biztonsági elemet két év elteltével felül kell vizsgálni. Egyes nem vényköteles gyógyszereket 
könnyebb hamisítani, így ezek értékelését a felülvizsgálatba szintén be kell vonni, ezért a 
Bizottságnak meg kell fontolnia azt a lehetőséget, hogy az irányelv hatályát kockázatalapú 
megközelítést alkalmazva ezekre a gyógyszerekre is kiterjeszti.

Módosítás 372
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül a Bizottság 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai uniós 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. A 
jelentésnek értékelnie kell elsősorban azt, 
hogy tanácsos-e a biztonsági elemek más 
gyógyszer-kategóriákra történő 
kiterjesztése is, beleértve az orvosi 
rendelvény nélkül is kapható, a 
2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket.
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Or. fr

Indokolás

Minden gyógyszer külön termék, melynek hamisítása katasztrofális következményekkel járhat 
a betegek egészségre nézve.

Módosítás 373
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv nem sérti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy korlátozzák 
vagy tiltsák az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek interneten keresztül történő 
eladását.

Or. en

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége jelenleg korlátozza az orvosi rendelvényre kapható 
gyógyszerek interneten keresztül történő forgalmazását. A közegészség érdekében, valamint a 
szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy ezek a korlátozások érvényben 
maradhassanak.

Módosítás 374
Crescenzio Rivellini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv, az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően, nem 
sérti a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozzák az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek interneten keresztül 
történő eladását. 
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Indokolás

A helyzet jelenlegi állása szerint a legtöbb tagállam korlátozza az interneten történő 
gyógyszer-kereskedelmet. Az ilyen korlátozások hatékonynak bizonyultak a tekintetben, hogy 
csökkenjenek a hamisítóknak a hamis gyógyszerek piacra juttatásával kapcsolatos 
lehetőségei. A közegészség érdekében, valamint a szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően lehetővé kell tenni, hogy ezek a korlátozások érvényben maradhassanak, 
amennyiben eredményesnek bizonyulnak a gyógyszerhamisítás megelőzése terén.  


