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Módosítás 28
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Indokolás

E jogalkotási javaslatok utat nyitnak a gyógyszergyárak közvetlen reklámozása előtt. Úgy 
tűnik, hogy az Európai Bizottság egyetlen motivációja a hatályos jogszabályok módosításával 
az, hogy a gyógyszergyárak érdekeit szolgálja piacaik bővítésén keresztül. E művelet 
semmilyen módon nem szolgálja sem az uniós polgárok, sem pedig a tagállamok érdekeit.
Éppen ellenkezőleg, a kiadásokat növeli, és a betegeket kockázatvállalásra kényszeríti. E 
javaslatokat teljes egészében felül kell vizsgálni.

Módosítás 29
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
–

Elutasítási javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem határoz meg a betegek szükségleteinek megfelelő tájékoztatási stratégiát. 
Ehelyett kizárólag arra összpontosít, hogy a gyógyszeripart felruházza a „tájékoztatás” 
terjesztésére vonatkozó hagyományos érdekekkel. Elmossa a reklám és a tájékoztatás közötti 
megkülönböztetést, ami a leginkább annak megkísérlésében látható, hogy lehetővé tegyék a 
„tájékoztatás” nyomtatott sajtóban való ismertetését. A megfelelő tájékoztatási stratégiának 
sokkal szélesebb körűnek kell lennie és azt a hatóságoknak, nem pedig a gyógyszergyáraknak 
kell irányítaniuk. Ahelyett, hogy az EP-nek kellene újraírnia, az új Bizottságnak kell új 
javaslatot beterjesztenie.
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Módosítás 30
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv harmonizált 
szabályokat határoz meg az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
reklámozására. Kiemelten is tiltja az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozását.

(1) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv harmonizált 
szabályokat határoz meg az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
reklámozására. A közegészség védelmében 
kiemelten is tiltja az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek nyilvános 
reklámozását.

Or. en

Indokolás

Fontos arra emlékeztetni, hogy az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek tekintetében az 
orvosi rendelvényhez kötött státusz és a reklámozási tilalom bevezetésének célja a 
közegészség védelme.

Módosítás 31
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv harmonizált 
szabályokat határoz meg az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
reklámozására. Kiemelten is tiltja az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 

(1) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv harmonizált 
szabályokat határoz meg az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
reklámozására. Az emberi egészség 
védelmében kiemelten is tiltja az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
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nyilvános reklámozását. nyilvános reklámozását.

Or. en

Indokolás

Fontos arra emlékeztetni, hogy az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek tekintetében a 
reklámozási tilalom bevezetésének célja a közegészség védelme.

Módosítás 32
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
a nyilvánosság számára közzétett 
információ terjesztését illeti, az irányelv 
alapvetően azt írja elő, hogy bizonyos 
információszolgáltatási tevékenységek nem 
tartoznak a reklámozás szabályozása
körébe, a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú információ tartalmára és 
minőségére nézve nem hoz azonban létre 
harmonizált keretet, minthogy arra sem, 
hogy mely csatornákon keresztül lehet
ezen információkat terjeszteni.

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
a nyilvánosság számára közzétett 
információ terjesztés illeti, az irányelv 
alapvetően azt írja elő, hogy bizonyos 
információszolgáltatási tevékenységek nem 
tartoznak a reklámozás szabályozása
körébe, a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú információ tartalmára és 
minőségére nézve nem hoz azonban létre 
harmonizált keretet a tágabb értelemben 
vett betegtájékoztatási stratégia 
összefüggésében. Emellett az irányelv nem 
biztosít csatornákat ezen információk
terjesztésére és nem rendelkezik 
felhasználóbarát, valamint a betegek valós 
szükségleteinek megfelelő 
betegtájékoztatóról. A gyógyszerekhez 
mellékelendő alkalmazási előírást ezért 
betegtájékoztatóvá kell átalakítani.

Or. en
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Indokolás

A tagállamok és az érdekeltek álltak hosszasan vitatott és a Gyógyszerfórum által is 
jóváhagyott kulcskérdés volt a tágabb körű és átfogó betegtájékoztatási stratégia, melynek 
része az egészségismeret melletti elkötelezettség. A gyógyszerekhez mellékelendő jelenlegi 
alkalmazási előírás nem felhasználóbarát és nem felel meg a betegek valós igényeinek sem. 
Az Európai Gyógyszerügynökség által a betegtájékoztatók olvashatóságának és 
felhasználóbarátságának javítása érdekében végzett tevékenységnek folytatódnia kell és az jó 
gyakorlati példaként szolgálhat a nemzeti szabályozó hatóságok számára.

Módosítás 33
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának a nyilvánosság számára 
közzétett információ terjesztését illeti, az 
irányelv alapvetően azt írja elő, hogy 
bizonyos információszolgáltatási 
tevékenységek nem tartoznak a 
reklámozás körébe, a gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nem promóciós célú
információ tartalmára és minőségére 
nézve nem hoz azonban létre harmonizált 
keretet, minthogy arra sem, hogy mely 
csatornákon keresztül lehet ezen 
információkat terjeszteni.

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ez a szabályozás 
fejlesztésre szorul és végrehajtását is 
javítani kell annak érdekében, hogy 
javulhasson e dokumentumok 
érthetősége.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás felveti a reklám és a forgalomba hozatali engedély jogosultja által 
terjesztett tájékoztatás fogalommeghatározásának problémáját. A hangsúlyt arra kell 
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helyezni, hogy a hivatalosan jóváhagyott tájékoztató hasznosabb és a betegek számára 
elérhetőbb legyen, annak biztosítása révén, hogy a gyógyszergyárak következetesen betartsák 
a gyógyszerek csomagolásával és betegtájékoztatókkal kapcsolatos kötelezettségeiket (azaz a 
betegek célcsoportjaival folytatott konzultációt) (a 2004/27/EK irányelvvel módosított 
2001/83/EK irányelv 59. cikkének végrehajtása).

Módosítás 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának a nyilvánosság számára 
közzétett információ terjesztését illeti, az 
irányelv alapvetően azt írja elő, hogy 
bizonyos információszolgáltatási 
tevékenységek nem tartoznak a reklámozás 
szabályozása körébe, a gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nem promóciós célú 
információ tartalmára és minőségére nézve 
nem hoz azonban létre harmonizált keretet, 
minthogy arra sem, hogy mely csatornákon 
keresztül lehet ezen információkat 
terjeszteni.

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást 
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által a betegek és a nyilvánosság számára 
közzétett információ rendelkezésre 
bocsátását illeti, az irányelv alapvetően azt 
írja elő, hogy bizonyos 
információszolgáltatási tevékenységek nem 
tartoznak a reklámozás körébe, a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú információ tartalmára és 
minőségére nézve nem hoz azonban létre 
harmonizált keretet, minthogy arra sem, 
hogy mely csatornákon keresztül lehet ezen 
információkat rendelkezésre bocsátani.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
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hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 35
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/83/EK irányelv 88a. cikke 
alapján 2007. december 20-án a Bizottság 
közleményt nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak „a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról 
szóló jelentéssel” kapcsolatban. A jelentés 
szerint a tagállamok egymástól eltérő 
szabályozást és gyakorlatot fogadtak el a 
tájékoztatással kapcsolatban, ami azt 
eredményezte, hogy a betegek és a széles 
nyilvánosság nem egyenlő mértékben jut 
hozzá a gyógyszerekkel kapcsolatos 
információkhoz.

törölve

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságokat ösztönözni kell arra, hogy kezdeményezőbb és átláthatóbb 
tájékoztatásnyújtók legyenek annak érdekében, hogy garantálják a gyógyszerek (és 
változataik) hatásosságára/hathatósságára és biztonságosságára vonatkozó adatok teljes 
nyilvános hozzáférhetőségét, a gyógyszer forgalomba hozatala előtt és azt követően is.

Módosítás 36
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2001/83/EK irányelv 88a. cikke 
alapján 2007. december 20-án a Bizottság 
közleményt nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak „a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról 
szóló jelentéssel” kapcsolatban. A jelentés 
szerint a tagállamok egymástól eltérő 
szabályozást és gyakorlatot fogadtak el a 
tájékoztatással kapcsolatban, ami azt 
eredményezte, hogy a betegek és a széles 
nyilvánosság nem egyenlő mértékben jut 
hozzá a gyógyszerekkel kapcsolatos
információkhoz.

(3) A 2001/83/EK irányelv 88a. cikke 
alapján 2007. december 20-án a Bizottság 
közleményt nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak „a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról 
szóló jelentéssel” kapcsolatban. A jelentés 
szerint a tagállamok egymástól eltérő 
szabályozást és gyakorlatot fogadtak el a 
tájékoztatással kapcsolatban, ami azt 
eredményezte, hogy a betegek és a széles 
nyilvánosság nem egyenlő mértékben jut 
hozzá a betegtájékoztatóban szereplő és az 
alkalmazási előírásban szereplő 
információkhoz. Orvosolni kell a 
tagállamokban fennálló azon helyzetet, 
hogy az információkhoz való hozzáférés 
indokolatlanul egyenlőtlen.

Or. en

Indokolás

A betegség súlyosságától függetlenül minden információnak hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás 37
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tudományos információk 
tekintetében a 2001/83/EK irányelv 
állapítja meg az illetékes hatóságok 
átláthatósággal kapcsolatos 
kötelezettségeit. A bizonyítékok azonban 
azt mutatják, hogy az illetékes hatóságok 
a kereskedelmi titoktartás széles körű 
értelmezése okán korlátozzák a 
nyilvánosság információkhoz való 
hozzáférését. A szerteágazó gyakorlatok 
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megelőzésére pontosítani kell az illetékes 
hatóságok azon kötelezettségét, hogy 
biztosítsanak a nyilvánosság számára 
hozzáférést az információkhoz.

Or. en

Módosítás 38
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tudományos információk 
tekintetében a 2001/83/EK irányelv 
állapítja meg a nemzeti illetékes 
hatóságok átláthatósággal kapcsolatos 
kötelezettségeit, de a hatályos jogszabályi 
keretrendszer alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalatok megmutattak bizonyos 
korlátokat is a nyilvánosság azon 
lehetőségeiben, hogy a nemzeti illetékes 
hatóságoktól információkhoz 
juthassanak, a kereskedelmi titoktartás 
széles körű értelmezése miatt.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságokat ösztönözni kell arra, hogy kezdeményezőbb és átláthatóbb 
tájékoztatásnyújtók legyenek annak érdekében, hogy garantálják a gyógyszerek (és 
változataik) hatásosságára/hathatósságára és biztonságosságára vonatkozó adatok teljes 
nyilvános hozzáférhetőségét, a gyógyszer forgalomba hozatala előtt és azt követően is.

Módosítás 39
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül.

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy a reklámozás és a tájékoztatás közti 
határokat nem egységesen értelmezik a 
Közösségen belül, ami olyan helyzetekhez 
vezethetett, amelyekben a nagyközönség 
rejtett reklámoknak van kitéve.

Or. fr

Módosítás 40
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül.

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül. 
A betegbiztonság szavatolása érdekében 
minden fogalmat egységesen kell 
meghatározni és értelmezni valamennyi 
uniós tagállamban.

Or. en

Indokolás

Az összes uniós beteg információkhoz való egyenlő hozzáférésének és betegbiztonságának 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú annak egyértelmű megkülönböztetése, hogy mi 
minősül tájékoztatásnak és mi reklámnak. Alapvető, hogy valamennyi tagállamban létezzen e 
fogalmak harmonizált felfogása és értelmezése.
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Módosítás 41
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül.

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy a reklámozás és a tájékoztatás közti 
határok nem egyértelműek, aminek 
következménye a nyilvánosság burkolt 
reklámnak való kitettsége.

Or. en

Indokolás

A reklám és a tájékoztatás fogalmának eltérő értelmezése következtében a nyilvánosság 
burkolt reklámnak lehet kitéve.

Módosítás 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül.

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók lehetősége korlátozott
arra, hogy a betegeknek, illetve a 
nyilvánosságnak információkat 
bocsássanak a rendelkezésére, mert a 
reklámozás és a tájékoztatás közti 
határokat nem egységesen értelmezik a 
Közösségen belül.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 43
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eltérő nemzeti intézkedések hatása 
feltehetően érinti a gyógyszerek belső 
piacának megfelelő működését is, mivel a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak az egyes tagállamokban 
eltérőek a lehetőségeik a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás terén, ugyanakkor 
az egyik tagállamban terjesztett információ
hatása érezhető lehet más tagállamokban 
is. Ez a hatás fokozottan jelentkezik azon 
gyógyszerek esetében, melyek 
termékinformációja (az alkalmazási előírás 
és a betegtájékoztató) közösségi szinten 
harmonizált. Ezek körébe tartoznak a 
tagállamok által a 2001/83/EK irányelv III. 
címének IV. fejezetében meghatározott 
kölcsönös elismerés keretében 
engedélyezett gyógyszerek.

(6) Az eltérő nemzeti intézkedések hatása 
feltehetően érinti a gyógyszerek belső 
piacának megfelelő működését is, mivel a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak az egyes tagállamokban 
eltérőek a lehetőségeik a gyógyszerekkel 
kapcsolatos közlémények terén, 
ugyanakkor az egyik tagállamban kiadott 
közlemények hatása érezhető lehet más 
tagállamokban is. Ez a hatás fokozottan 
jelentkezik azon gyógyszerek esetében, 
melyek termékinformációja (az 
alkalmazási előírás és a betegtájékoztató) 
közösségi szinten harmonizált. Ezek 
körébe tartoznak a tagállamok által a 
2001/83/EK irányelv III. címének IV. 
fejezetében meghatározott kölcsönös 
elismerés keretében engedélyezett 
gyógyszerek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás felveti a reklám és a forgalomba hozatali engedély jogosultja által 
terjesztett tájékoztatás fogalommeghatározásának problémáját. Ezért megfelelőbb a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának közleményéről beszélni.
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Módosítás 44
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek az
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen.

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek a 
releváns, független és komparatív 
egészségügyi információkhoz való 
hozzáférésben mutatkozó különbségek és a 
betegeket megóvják a megtévesztő vagy 
elfogult információktól.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekre vonatkozó hasznos beteginformációknak összehasonlíthatónak kell lenniük, 
hogy a betegek – a tájékozott választás (vagy a választásban való részvétel) érdekében –
megismerhessék a rendelkezésre álló különféle kezeléseket és azok várható eredményét. A 
vényköteles gyógyszerekre vonatkozó reklámtilalom erősítésre szorul, annak a „tájékoztatás” 
leple alatt történő gyengítése helyett. A „jó minőségű”, „objektív” és „nem promóciós 
célú”szempontok homályosak és a valóságtól teljesen elrugaszkodottak, ha a „tájékoztatás” 
forrása a forgalomba hozatali engedély jogosultja.

Módosítás 45
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
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aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen.

aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek a 
releváns, független és összehasonlítható 
egészségügyi információkhoz való 
hozzáférésben mutatkozó különbségek és a 
betegeket megóvják a megtévesztő vagy 
elfogult információktól.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekre vonatkozó hasznos beteginformációknak összehasonlíthatónak kell lenniük, 
hogy a betegek – a tájékozott választás (vagy a választásban való részvétel) érdekében –
megismerhessék a rendelkezésre álló különféle kezeléseket és azok várható eredményét. A 
vényköteles gyógyszerekre vonatkozó reklámtilalom erősítésre szorul, annak a „tájékoztatás” 
leple alatt történő gyengítése helyett. A „jó minőségű”, „objektív” és „nem promóciós 
célú”szempontok homályosak és a valóságtól teljesen elrugaszkodottak, ha a „tájékoztatás” 
forrása a forgalomba hozatali engedély jogosultja.

Módosítás 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen.

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek Unió-szerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy – a betegek érdekeire 
helyezve a hangsúlyt – csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen. Biztosítani kell a betegek számára 
a jogot, hogy könnyedén férhessenek 
hozzá a tájékoztatáshoz, úgy 
mintelektronikus és nyomtatott formátum 
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az alkalmazási előíráshoz és a 
betegtájékoztatóhoz.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Ennélfogva a betegek jogait és érdekeit kell 
előtérbe helyeznie. Egyértelművé kell tenni, hogy a hangsúly a betegek bizonyos 
információkhoz való jogán, és nem a gyógyszeripar információterjesztési jogán van.

Módosítás 47
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen.

(7) A fentiek alapján, valamint tekintettel a 
modern kommunikációs technológiák terén 
elért műszaki előrehaladásra és arra a 
tényre, hogy a betegek uniószerte egyre 
aktívabban érdeklődnek az egészségügyi 
ellátások iránt, módosítani kell a hatályos 
jogszabályokat, hogy csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen. Ezért szükség van tanúsított és 
nyilvántartott, független, tárgyilagos és 
nem promóciós jellegű információkat 
közvetítő internetes oldalakra.

Or. en

Indokolás

A tanúsított és nyilvántartott internetes oldalak kulcsfontosságú csatornák lesznek a minőségi 
egészségi tájékoztatás nyújtásában.
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Módosítás 48
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is 
fontos szerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is
főszerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv a tágabb értelemben vett 
betegtájékoztatási stratégia 
összefüggésében megfelelő jogi keretet 
hivatott létrehozni bizonyos, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
által a gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára rendelkezésre 
bocsátott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani. Az irányelvnek az 
információknak a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjai általi rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos rendelkezései 
nem érintik a beteg és az orvos közötti 
viszonyt, és hozzájárulnak a betegek jobb 
tájékoztatásának biztosításához. Az 
információ minőségét és pontosságát a 
betegek jobb tájékoztatása és ennélfogva a 
jobb egészségügyi eredmények elérése 
érdekében fokozni kell. A tájékoztatásnak 
tudományos szempontokon kell alapulnia.

Or. en
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Indokolás

A tájékoztatásnak tudományos szempontokon kell alapulnia, hogy a nyilvánosság számára 
garantált legyen annak érvényessége.

Módosítás 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is 
fontos szerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők 
a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is
főszerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. Noha a gyógyszerekről 
már sok az elérhető függetéen információ 
– például a nemzeti hatóságok vagy 
egészségügyi szakemberek részéről –, a 
helyzet tagállamonként és a különféle 
kapható termékenként igen eltérő. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak sokkal 
többet kell tenniük annak 
megkönnyítéséért, hogy a polgárok 
megfelelő csatornákon keresztül jó 
minőségű információkhoz jussanak hozzá.

Or. en

Módosítás 50
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés



AM\817858HU.doc 19/190 PE441.215v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is 
fontos szerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is
főszerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A nemzeti 
hatóságok és az egészségügyi 
szakemberek által a betegek és a 
nyilvánosság jobb tájékoztatásában 
betöltött szerep fontosságának sérelme 
nélkül a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai további információforrásnak 
tekinthetők a gyógyszerekkel kapcsolatos, 
nem promóciós célú tájékoztatás terén. Ez 
az irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
rendelkezésre bocsátott információkkal 
kapcsolatban. Az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek nyilvános 
reklámozására érvényben lévő tilalmat 
fenn kell tartani.

Or. en

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy betegek és a nyilvánosság számára az illetékes nemzeti hatóságok és 
az egészségügyben dolgozók jelentik a gyógyszerekkel kapcsolatos megbízható és objektív 
információk legfontosabb és fi forrását. A forgalombahozatali engedély jogosultjai kiegészíti 
információkat adhatnak, de nem helyettesíthetik az illetékes nemzeti hatóságokat és az 
egészségügyi szakembereket.

Módosítás 51
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés



PE441.215v02-00 20/190 AM\817858HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is 
fontos szerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők 
a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is
főszerepet kell betölteniük a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az új rendelkezések nem helyettesíteni, csak támogatni kívánják a 
beteg és az orvos közötti kapcsolatot. Az éles versenytől áthatott környezetben a 
gyógyszergyárak kénytelenek termékeiket népszerűsíteni más megelőző vagy gyógymódok 
használatával szemben, ezért az általuk nyújtott minden „tájékoztatás” fogalmilag promóciós 
jellegű lesz.

Módosítás 52
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is 
fontos szerepet kell betölteniük a 

(8) A nemzeti illetékes hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek továbbra is
meghatározó szerepet kell betölteniük a 
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gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban. A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy a polgárok megfelelő 
csatornákon keresztül jó minőségű 
információkhoz jussanak hozzá. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
jelentős információforrásnak tekinthetők a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú tájékoztatás terén. Ez az 
irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
nyújtott információkkal kapcsolatban. Az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

Or. fr

Módosítás 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A nemzeti hatóságok és az 
egészségügyi szakemberek által a betegek 
és a nyilvánosság jobb tájékoztatásában 
betöltött szerep fontosságának sérelme 
nélkül a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai további információforrásnak 
tekinthetők a gyógyszerekkel kapcsolatos, 
nem promóciós célú tájékoztatás terén. Ez 
az irányelv megfelelő jogi keretet hivatott 
létrehozni bizonyos, a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai által a gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság számára 
rendelkezésre bocsátott információkkal 
kapcsolatban. Az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek nyilvános 
reklámozására vonatkozó tilalmat fenn 
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kell tartani.

Or. en

Módosítás 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi.

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, az illetékes hatóságok által 
jóváhagyott információknak a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja által történő 
nyújtására kell korlátozni, mivel a 
hatályos közösségi szabályozás az orvosi 
rendelvényhez nem kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozását – bizonyos 
feltételek betartása mellett – engedélyezi.

Or. en

Módosítás 55
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi.

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi. Ez az irányelv előírja a 
tagállamoknak, hogy megengedjék az 
engedélyezett vényköteles gyógyszerekre 
vonatkozó egyes információknak a 
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nyilvánosság számára a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
vagy a képviseletében eljáró harmadik 
személy által, meghatározott csatornákon 
és megfelelő ellenőrzés mellett történő 
nyújtását. A javasolt VIIIa. cím hatálya 
alá nem tartozó közlemények 
megengedettek, amennyiben nem 
képeznek reklámot.

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezet hatályának pontosítása. Fontos, hogy az új jogszabály ne tiltson meg 
akaratlanul egyes közleményeket, például egészségügyi szakemberek nem engedélyezett 
használatra vonatkozó megkereséseire adott válaszokat.

Módosítás 56
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi.

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos információknak a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja által történő 
hozzáférhetővé tételére kell korlátozni, 
mivel a hatályos közösségi szabályozás az 
orvosi rendelvényhez nem kötött 
gyógyszerek nyilvános reklámozását –
bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi. Az irányelv rendelkezései 
nem érintik egyéb személy vagy szervezet 
– különösen a sajtó, a betegek és a 
betegszervezetek – rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
véleménynyilvánítási jogát, amennyiben
azok függetlenül és nem közvetlenül vagy 
közvetve a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának nevében, annak utasításait 
követve vagy annak érdekében járnak el 
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és feltéve, hogy megadják az információ 
forrását.

Or. en

Módosítás 57
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük: azoknak tárgyilagosnak és 
elfogulatlannak, betegközpontúnak, 
tényadatokon alapulónak, aktuálisnak, 
megbízhatónak, érthetőnek, elérhetőnek, 
átláthatónak, relevánsnak és a jogszabályi 
tájékoztatással összhangban állónak kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság, a tagállamok, az Európai Parlament és az érdekeltek képviselőit 
tömörítő Gyógyszerfórum hároméves folyamata a betegtájékoztatás minőségi kritériumaira 
vonatkozó megállapodással zárult. A mostani jogalkotási munkában ezeket kell végrehajtani. 
A minőségi elvek gyakorlati alkalmazásának példái elhangzottak a „Betegek érdekében” 
(Delivering for patients, 2009. március 25) című konferencián és az Európai Gyógyszerfórum 
betegtájékoztatásról szóló referenciadokumentumában.
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Módosítás 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az illetékes 
hatóságoknak előzetesen jóvá kell 
hagyniuk az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nyilvános 
információkat és azokat csak a 
jóváhagyott formában lehet nyújtani.

Or. en

Módosítás 59
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag megbízható és összehasonlító
információt terjesszenek, konkrétan a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
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és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

bekezdésének l) pontjában és 57. cikkének 
(2) bekezdésében említett közösségi 
adatbázis (a továbbiakban: EudraPharm 
adatbázis) használatával. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Az éles versenytől áthatott környezetben a gyógyszergyárak kénytelenek termékeiket 
népszerűsíteni más megelőző vagy gyógymódok használatával szemben, ezért az általuk 
nyújtott minden „tájékoztatás” fogalmilag promóciós jellegű lesz. A hasznos 
betegtájékoztatásnak összehasonlítónak kell lennie, hogy lehetőséget adjon a felhasználóknak 
aggályaik elemzésére, reális képet adjanak egészségi állapotuk alakulásáról, segítsen nekik 
annak megértésében, hogy mikor van szükség további vizsgálatokra, valamint a létező 
kezelések és azok várható eredményének megismerésében.

Módosítás 60
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információk álljanak 
rendelkezésre. Az információnak a betegek 
szükségleteinek és elvárásainak figyelembe 
vételén kell alapulnia, hogy megerősödjön 
a betegek pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
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kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

Or. fr

Módosítás 61
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett
gyógyszerekkel kapcsolatos előnyökről és 
kockázatokról kizárólag megbízható és 
összehasonlító információt lehessen 
rendelkezésre bocsátani, konkrétan a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének l) pontjában és 57. cikkének 
(2) bekezdésében említett közösségi 
adatbázis (a továbbiakban: EudraPharm 
adatbázis) használatán keresztül. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Az információnyújtást hivatalos dokumentumokra kell korlátozni. Ez feleslegessé teszi a 
minőségi kritériumokra való hivatkozást.
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Módosítás 62
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell 
tenni a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet rendelkezésre 
bocsátani annak fokozott biztosítására, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai kizárólag magas színvonalú 
információt bocsáthassanak 
rendelkezésre, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Ésszerű annak 
pontosítása, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai az ellenőrzött 
alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató tartalmát és a 
vizsgálati jelentéseket tehetik elérhetővé.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a betegek magas színvonalú és nem reklámcélú tájékoztatáshoz való jogáról 
kell szólnia, nem pedig a gyógyszeripar azon jogáról, hogy termékeiről közvetlenül 
tájékoztathassa a nyilvánosságot.

Módosítás 63
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 

(11) Annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag validált információt terjesszenek, 
valamint hogy elkülönüljön egymástól a 
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kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

nem promóciós célú információ és a 
reklám, célszerű lehetővé tenni a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára, hogy rendelkezésre bocsássák az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található, jóváhagyott
betegtájékoztató legfrissebb változatát.

Or. en

Indokolás

Nem vezet eredményre annak a gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy a 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány egyes elemeinek a teljes megértéshez szükséges elemek nélkül 
történő felhasználásával készítsen dokumentumokat és szabad stílusú szórólapokat állítson 
elő. Kétféle – egy hatóságilag jóváhagyott és a gyártó által készített átírt – szórólap 
terjesztése ugyancsak a megtévesztés lehetőségét hordozza magában. A kockázat abban áll, 
hogy ennek eredménye a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos reklámcélú információk 
terjesztése, illetve az egészségügyi hatóságok igazgatási terhei lesznek.

Módosítás 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet rendelkezésre 
bocsátani annak fokozott biztosítására, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai kizárólag magas színvonalú 
információt bocsáthassanak 
rendelkezésre, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
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ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

jogosultjai számára, hogy rendelkezésre 
bocsássák az ellenőrzött alkalmazási 
előírás és a csomagolásban található 
betegtájékoztató tartalmát, az ezen 
dokumentumok tartalmával 
összeegyeztethető, és főbb elemeit illetően 
azon túl nem menő információkat, 
valamint a gyógyszerekkel kapcsolatban 
egyértelműen meghatározott egyéb 
információkat.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 65
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
betegtájékoztató tartalmát.
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tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés nem egyértelmű, konkrétabbnak és megfoghatóbbnak kell lennie.

Módosítás 66
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell
tenni a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

(11) Annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag validált, jogszabályban előírt
információt terjesszenek, célszerű lehetővé
tenni a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy rendelkezésre 
bocsássák az ellenőrzött alkalmazási 
előírás és a csomagolásban található, 
jóváhagyott betegtájékoztató 
összefoglalóját.

Or. en

Indokolás

A gyógyszeriparnak csak rendelkezésre kell bocsátania az információt, nem pedig 
terjesztenie. A javaslatnak a betegek hivatalos dokumentumokhoz való hozzáféréséről kell 
szólnia. Nem szabad megengednie a gyógyszeriparnak a szabad stílusú tájékoztatást.
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Módosítás 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag az illetékes hatóság által 
jóváhagyott, magas színvonalú információt 
terjesszenek, a jóváhagyott formában, 
valamint a nem promóciós célú információ 
és a reklám elkülönítése érdekében. 
Lehetővé kell tenni a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai számára, hogy 
terjesszék az ellenőrzött alkalmazási 
előírás és a csomagolásban található 
betegtájékoztatók tartalmát, ideértve a 
gyógyszerre vonatkozó adattáblázatot 
(„drug-fact-box”) is.

Or. en

Módosítás 68
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet rendelkezésre 
bocsátani annak fokozott biztosítására, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai kizárólag magas színvonalú 
információt bocsáthassanak 
rendelkezésre, valamint hogy elkülönüljön 
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információ és a reklám. Lehetővé kell 
tenni a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Célszerű annak 
egyértelművé tétele, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
terjeszthetik az ellenőrzött alkalmazási 
előírás és a csomagolásban található 
betegtájékoztató tartalmát és a vizsgálati 
jelentést.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegből való kivonatolással készült betegtájékoztató kockázatainak 
újrafogalmazása – ehelyett a hangsúlyt a hivatalos betegtájékoztató érthetőségének 
fokozására kell fektetni.

Módosítás 69
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell 
tenni a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni 
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú, nem 
promóciós célú információt tegyenek 
hozzáférhetővé. Lehetővé kell tenni a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára, hogy elérhetővé tegyék az 
illetékes hatóságok által jóváhagyott
alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató összefoglalását.
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Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultjai teljes és naprakész 
információkat nyújtsanak. Nem szabad engedélyezni, hogy részleges tájékoztatást nyújtsanak.

Módosítás 70
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt csak bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között az interneten, 
illetve egészségügyi kiadványokban) 
keresztül lehet eljuttatni a 
nyilvánossághoz annak elkerülése 
érdekében, hogy a reklámtilalom 
hatékonyságát a nyilvános tájékoztatás 
bizonyos nemkívánatos módjai aláássák. 
Televíziós, vagy rádión keresztül történő
információterjesztés esetén a betegeket 
semmi sem védi ezen nemkívánatos 
információktól, ezért e terjesztési módok 
nem engedélyezhetők.

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között egészségügyi 
szakembereken, hivatalosan jóváhagyott 
internetes oldalakon, tájékoztató 
füzeteken, illetve orvosi folyóiratokon) 
keresztül lehet a nyilvánosság
rendelkezésére bocsátani annak elkerülése 
érdekében, hogy a reklámtilalom 
hatékonyságát a nyilvános tájékoztatás 
bizonyos nemkívánatos módjai aláássák. 
Televízió, rádió, újságok, magazinok és 
hasonló kiadványok útján történő, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
által rendelkezésre bocsátott információ 
terjesztése esetén a betegeket semmi sem 
védi ezen nemkívánatos információktól, 
ezért az információk ilyen hozzáférhetővé 
tétele nem engedélyezhető.

Or. en

Indokolás

Az internet az információt keresők fontos és erőteljes eszközévé vált; 2006-ban az internetet 
használók csaknem 80%-a keresett online egészségügyi információkat. A betegek arra is 
használják az internetet, hogy a hagyományos egészségügyi szolgáltatók által nem nyújtott 
információkat kapjanak a betegséggel való életről. A betegek igényeire válaszul hivatalosan 
jóváhagyott, minőségi címkével ellátott internetes oldalakat kell létrehozni a tagállami 
nyelveken. Az egészségügyi tájékoztató füzeteknek az egészségügyi szakemberek által nyújtott 
és az interneten elérhető tájékoztatást kell kiegészíteniük.
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Módosítás 71
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt csak bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között az interneten, 
illetve egészségügyi kiadványokban)
keresztül lehet eljuttatni a 
nyilvánossághoz annak elkerülése 
érdekében, hogy a reklámtilalom 
hatékonyságát a nyilvános tájékoztatás 
bizonyos nemkívánatos módjai aláássák. 
Televíziós, vagy rádión keresztül történő
információterjesztés esetén a betegeket 
semmi sem védi ezen nemkívánatos 
információktól, ezért e terjesztési módok 
nem engedélyezhetők.

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
által rendelkezésre bocsátott közlést
bizonyos kommunikációs csatornákon 
írásban (többek között az interneten) 
keresztül lehet a nyilvánossággal közölni
annak elkerülése érdekében, hogy a 
reklámtilalom hatékonyságát a nyilvános 
közlés bizonyos nemkívánatos módjai 
aláássák. Televíziós, internetes, videó 
anyagok, újságok, folyóiratok és hasonló 
kiadványok útján vagy rádión keresztül 
történő információterjesztés esetén a 
betegeket semmi sem védi ezen 
nemkívánatos közléstől, ezért e terjesztési 
módok nem engedélyezhetők.

Or. en

Indokolás

 Az ellenőrzés lehetővé tétele érdekében a nyilvánosság forgalomba hozatali engedély 
jogosultja általi tájékoztatásnak kizárólag írásban kell történnie. Televíziós, internetes vagy 
rádión, illetve egészségügyi tárgyú kiadványokon keresztül történő információterjesztés esetén 
a betegeket semmi sem védi ezen nemkívánatos információktól, ezért e terjesztési módokat 
nem szabad megengedni. Az internetes oldalakon sugárzott videók alkalmasak burkolt reklám 
lehetővé tételére, ezért azokat nem szabad megengedni.

Módosítás 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt csak bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között az interneten, 
illetve egészségügyi kiadványokban) 
keresztül lehet eljuttatni a nyilvánossághoz 
annak elkerülése érdekében, hogy a 
reklámtilalom hatékonyságát a nyilvános 
tájékoztatás bizonyos nemkívánatos módjai 
aláássák. Televíziós, vagy rádión keresztül 
történő információterjesztés esetén a 
betegeket semmi sem védi ezen 
nemkívánatos információktól, ezért e 
terjesztési módok nem engedélyezhetők.

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az illetékes 
hatóság által jóváhagyott információt a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
csak bizonyos kommunikációs csatornákon
(többek között az interneten, illetve
egészségügyi kiadványokban) keresztül 
juttathatja el a nyilvánossághoz annak 
elkerülése érdekében, hogy a reklámtilalom 
hatékonyságát a nyilvános tájékoztatás 
bizonyos nemkívánatos módjai aláássák. A 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
által televízió, rádió, újságok, magazinok 
és hasonló kiadványok útján történő
információterjesztés esetén a betegeket 
semmi sem védi ezen nemkívánatos 
információktól, ezért az információk ilyen 
módon történő nyújtása nem megengedett.

Or. en

Módosítás 73
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt csak bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között az interneten, 
illetve egészségügyi kiadványokban) 
keresztül lehet eljuttatni a 
nyilvánossághoz annak elkerülése 
érdekében, hogy a reklámtilalom 
hatékonyságát a nyilvános tájékoztatás 
bizonyos nemkívánatos módjai aláássák. 
Televíziós, vagy rádión keresztül történő
információterjesztés esetén a betegeket 
semmi sem védi ezen nemkívánatos 
információktól, ezért e terjesztési módok 
nem engedélyezhetők.

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
által rendelkezésre bocsátott információt 
csak bizonyos kommunikációs csatornákon 
(többek között az interneten, illetve 
egészségügyi kiadványokban) keresztül 
lehet a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátani annak elkerülése érdekében, 
hogy a reklámtilalom hatékonyságát a 
nyilvános tájékoztatás bizonyos 
nemkívánatos módjai aláássák. Televízió, 
internetes oldalak, rádió, újságok, 
magazinok és hasonló kiadványok útján
történő, a forgalomba hozatali engedély 
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jogosultja által rendelkezésre bocsátott 
információ rendelkezésre bocsátása esetén 
a betegeket semmi sem védi ezen 
nemkívánatos információktól, ezért az az 
információk ilyen módon történő 
rendelkezésre bocsátása nem
megengedett.

Or. en

Indokolás

A listába fel kell venni az internetes oldalakat, mivel ez a nyilvánosság tömeges 
tájékoztatásának egyik legfontosabb és leghathatósabb módja.

Módosítás 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) Az internet egyre több beteg 
számára jelent fontos információforrást.
Ez a tendencia az elkövetkező években 
minden bizonnyal tovább erősödik. Az 
ehhez valo alkalmazkodás és az „e-
egészség” novekvő jelentőségéhez való 
hozzájárulás érdekében a gyógyszerekre 
vonatkozó tájékoztatást független nemzeti 
internetes oldalakon keresztül is 
rendelkezésre kell bocsátani. E 
honlapokat a tagállamok illetékes 
hatóságainak ellenőrizniük kell. A 
tagallamoknak az érdekelt felekkel –
peldául az egészségügyi szakemberekkel 
vagy betegszervezetekkel – együttműködve 
felelősséget kell vállalniuk e honlapok 
kezeléséért.

Or. en
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Indokolás

Az internet fontos és hatalmas információforrássá vált. Mivel az interneten keresztül szerzett 
téves információk károkat okozhatnak, sürgősen szükség van a betegek igényeinek 
kielégítésére és hivatalosan megerősített egészségügyi honlapok létrehozására. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az e honlapokon szereplő információk függetlenek és objektívek 
legyenek, a tagállamok feladatának kell lennie az információk ellenőrzésének. Mivel az 
információknak felhasználóbarátnak kell lenniük, be kell vonni e honlapok létrehozásába és 
kezelésébe az egészségügyi szakembereket és a betegszervezeteket.

Módosítás 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk közlést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia. Csak
az illetékes hatóságok által előzetesen 
jóváhagyott információ közölhető, és a 
közlés csak a jóváhagyott formában 
történhet.

Or. en

Módosítás 76
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű,
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) A rendelvényhez kötött, ezen irányelv 
alapján engedélyezett gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. A 
rendelkezések be nem tartása esetére 
eljárásokat kell bevezetni, amelyek 
keretében a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai az ügy elbírálása 
során képviseltethetik magukat és 
védekezhetnek. Az ellenőrzésnek az 
információk terjesztést megelőző 
vizsgálatán kell alapulnia, kivéve ha az 
információ tartalmát az illetékes hatóságok 
már jóváhagyták, illetve amennyiben 
létezik más módszer, amellyel biztosítani 
lehet a megfelelő, hathatós és független
ellenőrzést.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja az irányelv hatályát annak megerősítésével, hogy a gyógyszerek 
egyes típusaira vagy csoportjaira vonatkozó információnyújtás nem tartozik a jogszabály 
hatálya alá. Egyes információtípusok esetében nehezebb a reklám és promóciós célú 
tájékoztatás megkülönböztetése. Az ilyen információtípusokat a nemzeti illetékes hatóságok 
általi, a terjesztést megelőző engedélyezéshez kell kötni. Be kell vezetni a hatóságok által 
irányított, független ellenőrzési mechanizmusokat, még abban az esetben is, ha az 
információk ellenőrzését más intézmény veszi át.

Módosítás 77
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Ezeket a 
szabályokat az egységesség biztosítása 
érdekében európai szinten kell 
harmonizálni. Az ellenőrzésnek az 
információk terjesztést megelőző 
vizsgálatán kell alapulnia, kivéve ha az 
információ tartalmát az illetékes hatóságok 
már jóváhagyták, illetve amennyiben 
létezik más módszer, amellyel biztosítani 
lehet az ezzel egyenértékű, megfelelő és 
hatékony ellenőrzést.

Or. en

Módosítás 78
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
anyagot bocsássanak rendelkezésre, 
amely összhangban áll a 2001/83/EK 
irányelv VIIIa. címével. A tagállamoknak 
ezért olyan szabályokat kell elfogadniuk, 
melyek hatékony független ellenőrzési 
mechanizmusokat állítanak fel, és a 
szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
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megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja által rendelkezésre bocsátott információt azok 
számára kell hozzáférhetővé tenni, akik maguk keresnek ilyen információt; azaz a „húzás 
elve” érvényesül. Egyértelmű kudarccal zárult az Egyesült Államokban a közvetlenül a 
fogyasztóknak szóló reklámok, illetve Európában a közvetlenül a felíró orvosnak szóló 
reklámok utólagos ellenőrzése. A vonatkozó szabályozó hatóságok hajlamosak arra, hogy túl 
későn fedezzék fel a jogsértést, gyakran csak akkor, amikor a kár már bekövetkezett, és 
nehézségeik vannak a szankcionálás terén is.

Módosítás 79
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
anyagot bocsássanak rendelkezésre, 
amely összhangban áll a 2001/83/EK 
irányelv VIIIa. címével. A tagállamoknak 
ezért olyan szabályokat kell elfogadniuk, 
melyek hatékony, független ellenőrzési 
mechanizmusokat állítanak fel, és a 
szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia.
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Or. en

Indokolás

A VIIIa. cím megfelelő a társaságok által rendelkezésre bocsátandó információk tekintetében. 
Ha a társaságok által rendelkezésre bocsátható dokumentumok köre a hivatalos 
dokumentumokra korlátozódik, az ellenőrzés sokkal egyszerűbb.

Módosítás 80
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel. 
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt bocsássanak rendelkezésre, 
amely összhangban áll a 2001/83/EK 
irányelvvel. A tagállamoknak ezért olyan 
szabályokat kell elfogadniuk, melyek 
hathatós és hatékony ellenőrzési 
mechanizmusokat állítanak fel, és a 
szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra és a fogyasztók számára 
jogorvoslatra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést 
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információt az illetékes hatóságok 
már jóváhagyták.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a betegek magas színvonalú és nem reklámcélú tájékoztatáshoz való jogáról 
kell szólnia, nem pedig a gyógyszeripar azon jogáról, hogy termékeiről közvetlenül 
tájékoztathassa a nyilvánosságot. Az ellenőrzési rendszernek erőteljesnek, hathatósnak és 
hatékonynak is kell lennie. Szükséges hathatós és fogyasztóbarát panaszeljárások és 
jogorvoslati mechanizmusok bevezetése is. Az információ tartalmának és nem a lényegének 
kell azonosnak lennie. Ez a javaslat 100g. cikkével való összhangot is szolgálja, ahol 
úgyszintén lényegről és nem tartalomról esik szó.
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Módosítás 81
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságnak konzultálnia kell a 
betegszervezetekkel és az egészségügyi 
szakemberekkel az irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről 
valamint a tagállamok által történő 
alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az egészségügyi szakemberek irányelv végrehajtásával és 
alkalmazásával kapcsolatos nézeteit is.

Módosítás 82
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új) 
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 26 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk 26. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„(26) Betegtájékoztató: a gyógyszerekhez 
mellékelt, a beteg tájékoztatását 
tartalmazó, a betegek valós igényeinek 
megfelelő nyomtatvány. A betegképviseleti 
szervezeteket be kell vonni az információk 
nemzeti szabályozó hatóságok és Európai 
Gyógyszerügynökség általi kialakításába 
és ellenőrzésébe.”

Or. en
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Indokolás

Lásd a (2) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 83
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 86. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
“1. E cím alkalmazásában a 
„gyógyszerek reklámozása” kifejezés 
magában foglalja azokat az 
információkat, illetve ügynöki 
tevékenységet vagy vásárlásra való 
ösztönzést, amelynek célja a gyógyszerek 
rendelésének, szállításának, 
értékesítésének vagy fogyasztásának az 
elősegítése; ez különösen a következőkre 
vonatkozik:
- gyógyszerek nyilvános reklámozása,
ideértve a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja által közvetlenül vagy közvetve, 
harmadik személy útján az internetes 
blogokba és oldalakra történő 
bejegyzéseket vagy társadalmi médiát (az 
ún. „szóbeszéd marketinget”);
- gyógyszerek reklámozása a 
rendelésükre vagy kiadásukra jogosult 
személyeknek,
- gyógyszerismertetést végző személyek 
találkozói a gyógyszerek rendelésére és 
kiadására jogosult személyekkel,
- ellátás gyógyszermintákkal,
- polgároknak, betegeknek és 
gondozóiknak pénzbeli vagy 
természetbeni előny nyújtásával, 
felajánlásával vagy ígéretével ösztönzés 
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a gyógyszerek rendelésére vagy 
kiadására, kivéve azokat az eseteket, 
amikor ezeknek az értéke csekély,
- a nyilvánosság figyelmének felhívása 
egy adott gyógyszerre vagy gyógyszerek 
terápiás csoportjára, terápiás javallatok, 
jelek vagy tünetek felhasználásával,
- gyógyszerek rendelésére vagy 
kiadására jogosult személyek által 
látogatott reklámrendezvények 
támogatása,
- gyógyszerek rendelésére vagy 
kiadására jogosult személye által 
látogatott tudományos kongresszusok 
támogatása, különösen az ezzel 
kapcsolatos utazási és szállásköltségeik 
megtérítése.”

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie a marketinggyakorlatok alakulását, úgy mint a 
szóbeszéd marketinget és a társadalmi internetes médiában való reklámot. Fontos a 
tilalomnak a polgárok, betegek és gondozóik aránytalan befolyásolására való kiterjesztése. A 
gyógyszerek valamely betegség jelei és tünetei alapján történi ajánlása öndiagnózishoz, 
öngyógyszerezéshez és szükségtelen gyógyszerfogyasztáshoz vezethet.

Módosítás 84
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új) 
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 1 bekezdés – 7a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 86. cikk (1) bekezdése a következő 
francia bekezdéssel egészül ki:
- a nyilvánosság figyelmének felhívása 
egy adott gyógyszerre vagy gyógyszerek 
terápiás csoportjára, terápiás javallatok 
vagy tünetek felhasználásával,
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Or. en

Indokolás

A gyógyszerek valamely betegség tünetei alapján történi ajánlása öndiagnózishoz, 
öngyógyszerezéshez és szükségtelen gyógyszerfogyasztáshoz vezethet.

Módosítás 85
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új) 
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 1 bekezdés – 7a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 86. cikk (1) bekezdése a következő 
francia bekezdéssel egészül ki:
- a nyilvánosság figyelmének felhívása 
egy adott gyógyszerre vagy gyógyszerek 
terápiás csoportjára, terápiás javallatok, 
jelek vagy tünetek felhasználásával,

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek valamely betegség jelei és tünetei alapján történi ajánlása öndiagnózishoz, 
öngyógyszerezéshez és szükségtelen gyógyszerfogyasztáshoz vezethet. Ezért ezt meg kell 
akadályozni.

Módosítás 86
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az V. cím rendelkezéseiben szabályozott 
címkézés és mellékelt betegtájékoztató;

- az V. cím rendelkezéseiben szabályozott 
címkézés és mellékelt betegtájékoztató, 
melynek minden esetben meg kell adnia 
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legalább a nemzetközi szabadnevet;

Or. en

Indokolás

A nemzetközi szabadnevet (INN) (az aktív hatóanyag neve, melynek közös töve azonosítja azt 
a terápiás osztályt, amelybe az anyag tartozik) kell módszeresen használni a betegek 
tájékoztatása érdekében (ez segít a betegek körében annak tudatosításában, hogy milyen aktív 
hatóanyagot szednek).

Módosítás 87
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„-- levelezés és az ahhoz mellékelt, nem 
reklámcélból küldött anyagok – ideértve 
a médiaszervezetek anyagait is –, amelyek 
egy adott gyógyszerrel kapcsolatos 
különleges kérdés megválaszolása 
érdekében szükségesek,

Or. en

Indokolás

Fontos a „gyógyszerrel kapcsolatos különleges kérdés megválaszolása érdekében szükséges” 
levelezés lehetőségének megtartása annak érdekében, hogy például a szakértő 
betegképviseleti szervezetek hozzáférhessenek az általuk igényelt tudományos információkhoz.

Módosítás 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– levelezés és az ahhoz mellékelt, nem 
reklámcélból küldött anyagok, amelyek 
egy adott gyógyszerrel kapcsolatos 
különleges kérdés megválaszolása 
érdekében szükségesek,

Or. en

Módosítás 89
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– levelezés és az ahhoz mellékelt, nem 
reklámcélból küldött anyagok, amelyek 
egy adott gyógyszerrel kapcsolatos 
különleges kérdés megválaszolása 
érdekében szükségesek,

Or. en

Indokolás

A jelenlegi jogszabályszöveg visszaállítása. Sokkal célszerűbb a VIII. címben pontosítani, 
hogy ez nem minősül reklámnak.

Módosítás 90
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés



AM\817858HU.doc 49/190 PE441.215v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra és 
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben 
nem tartalmaznak utalásokat a gyógyszerre

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például az 
elérhetőségre, a csomagolás módjának 
megváltozására, az általános 
gyógyszerhasználati óvintézkedések 
keretében a mellékhatásokra való 
figyelmeztetésekre, kereskedelmi 
katalógusokra és árjegyzékekre 
vonatkoznak, a gyógyszer környezeti 
kockázatára vonatkozó információ, a fel 
nem használt gyógyszer, vagy az abból 
származó hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó információ, valamint utalás 
bármely meglévő gyűjtőrendszerre; az 
árakról szolgáltatott információ, 
amennyiben nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre és nem váltják ki vagy 
ösztönzik a gyógyszerfogyasztást;

Or. en

Módosítás 91
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra és 
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben 
nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre;

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
(ideértve azokat a bejelentéseket és 
nyilatkozatokat, melyeket a 
médiaszervezeteknek közvetlen 
megkeresésre válaszul adnak, illetve az
ilyen információk konferenciákon vagy 
írásbeli nyilatkozatokban történő 
terjesztését. valamint a részvényeseknek 
és/vagy szabályozóknak tett bejelentéseket 
és jelentéseket) és valamely gyógyszerre 
vonatkozó referenciaanyagok, amelyek 
például a csomagolás módjának 
megváltozására, az általános 
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gyógyszerhasználati óvintézkedések 
keretében a mellékhatásokra való 
figyelmeztetésekre, kereskedelmi 
katalógusokra és árjegyzékekre, valamint 
visszatérítésekre vonatkoznak, amennyiben 
az ilyen bejelentések és referenciaanyagok 
nem tartalmaznak reklámcélú utalásokat a 
gyógyszerre;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának pontosítása. A társaságoknak továbbra is meg kell engedni bizonyos 
tájékoztatás nyújtását. Például a részvénypiaci szabályok előírják, hogy a társaságok
folyamatosan teljes körűen tájékoztassák a befektetőket a jelentős fejleményekről és a 
munkavállalókat is tájékoztatni kell az üzleti fejleményekről. A „termékre utalás” 
értelmezhető úgy is, hogy abba beletartozik a termék kedvező vagy kedvezőtlen 
tulajdonságaira vonatkozó minden állítás, és ezzel akaratlanul is megtiltaná a káros 
mellékhatásokra vonatkozó nyilatkozatokat és a figyelmeztetéseket.

Módosítás 92
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra és 
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben 
nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre;

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például a 
gyógyszer környezeti kockázatára, 
elérhetőségére, a csomagolás módjának 
megváltozására, az általános 
gyógyszerhasználati óvintézkedések 
keretében a mellékhatásokra való 
figyelmeztetésekre, kereskedelmi 
katalógusokra és árjegyzékekre 
vonatkoznak, amennyiben nem 
tartalmaznak utalásokat a gyógyszerre, és 
nem váltják ki vagy ösztönzik a gyógyszer 
fogyasztását;

Or. en
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Indokolás

A meglévő 2001/83/EK irányelv 86. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat a sajátos 
forrásokat, melyek nem tartoznak a „reklám” fogalommeghatározása körébe. forgalomba 
hozatali engedély jogosultja által terjesztett tájékoztatás fogalommeghatározásának 
problémáját A Bizottság által javasolt nagyszámú kivétel nagyban veszélyezteti a 
„tájékoztatás” tárgyilagosságát: a reklám ténylegesen beletartozhat a tájékoztatás tág 
értelmébe. Ezért megfelelőbb a forgalomba hozatali engedély jogosultja által előállított 
egyes, a VIIIa. címben felsorolt dokumentumokra hivatkozni.

Módosítás 93
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak
gyógyszerekre;

- emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
tudományos bizonyítékokon alapulnak és 
még közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;

Or. en

Indokolás

A tájékoztatásnak tudományos bizonyítékokon kell alapulnia.

Módosítás 94
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak 

- az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak konkrét 
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gyógyszerekre; gyógyszerekre;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának pontosítása. A társaságoknak továbbra is meg kell engedni bizonyos 
tájékoztatás nyújtását. Például a részvénypiaci szabályok előírják, hogy a társaságok
folyamatosan teljes körűen tájékoztassák a befektetőket a jelentős fejleményekről és a 
munkavállalókat is tájékoztatni kell az üzleti fejleményekről. A „termékre utalás” 
értelmezhető úgy is, hogy abba beletartozik a termék kedvező vagy kedvezőtlen 
tulajdonságaira vonatkozó minden állítás, és ezzel akaratlanul megtiltaná a káros
mellékhatásokra és figyelmeztetésekre vonatkozó nyilatkozatokat.

Módosítás 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-  forgalombahozatali engedély jogosultja
által az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére szolgáltatott 
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.”

- a tagállami illetékes hatóságok által
jóváhagyott, az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekre vonatkozó, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja
által jóváhagyott formában a nyilvánosság 
részére rendelkezésre bocsátott 
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).
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Módosítás 96
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére szolgáltatott 
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

- a forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére szolgáltatott, 
hivatalosan jóváhagyott dokumentumok, 
amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

Or. en

Indokolás

Minden, a hivatalos dokumentumokon vagy a 86. cikk (2) bekezdésének előző francia 
bekezdéseiben felsorolt tájékoztatáson túlmenő információt hivatalosan jóvá kell hagyni, 
mielőtt azt a gyógyszergyárak rendelkezésre bocsáthatják.

Módosítás 97
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére szolgáltatott 
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

- hivatalosan jóváhagyott dokumentumok
az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

forgalomba hozatali engedély jogosultja által terjesztett tájékoztatás 
fogalommeghatározásának problémáját A Bizottság által javasolt kivételek erősen 
veszélyeztetik a tájékoztatás tárgyilagosságát, mivel a reklám beletartozhat a tájékoztatás túl 
tág értelmezésébe. Ezért megfelelőbb a forgalombahozatali engedély jogosultja által 
előállított egyes, a VIIIa. címben felsorolt dokumentumokra hivatkozni. A társaságok számára 
továbbra is meg kell engedni egyes információk befektetőik és munkavállalóik számára 
történő megadását, az ilyen információkkal való visszaélés megengedése nélkül (szóbeszéd 
marketing).

Módosítás 98
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a befektetőknek és a munkavállalóknak
szóló, a jelentős üzleti fejleményekre 
vonatkozó tényszerű, tájékoztató közlések, 
amennyiben azokat nem a termék 
nyilvánosság számára történő 
reklámozására használják;

Or. en

Indokolás

A meglévő 2001/83/EK irányelv 86. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat a sajátos 
forrásokat, melyek nem tartoznak a „reklám” fogalommeghatározása körébe. forgalomba 
hozatali engedély jogosultja által terjesztett tájékoztatás fogalommeghatározásának 
problémáját A Bizottság által javasolt nagyszámú kivétel nagyban veszélyezteti a 
„tájékoztatás” tárgyilagosságát: a reklám ténylegesen beletartozhat a tájékoztatás tág 
értelmébe. Ezért megfelelőbb a forgalombahozatali engedély jogosultja által előállított egyes, 
a VIIIa. címben felsorolt dokumentumokra hivatkozni.
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Módosítás 99
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 86. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben említett, reklámra 
vonatkozó mentesség megadásakor a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
és bármely, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja nevében eljáró
harmadik felet ilyenként azonosítani 
kell.”

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára egyértelműnek kell lennie, hogy az információt a gyógyszeripari cég 
teszi közzé: amennyiben az információt harmadik fél teszi közzé, egyértelműnek kell lennie, 
hogy a harmadik fél a gyógyszeripari cég nevében jár el.

Módosítás 100
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 86. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A bekezdésben említett, reklámra 
vonatkozó mentesség megadásakor a 
forgalomba hozatali engedély jogosultját 
és bármely, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja nevében eljáró 
harmadik felet ilyenként azonosítani 
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kell.”

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára egyértelműnek kell lennie, hogy az információt a gyógyszeripari cég 
teszi közzé: amennyiben az információt harmadik fél teszi közzé, egyértelműnek kell lennie, 
hogy a harmadik fél a gyógyszeripari cég nevében jár el.

Módosítás 101
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 86. cikk az alábbi bekezdéssel
egészül ki:
„(2b) E célból fel kell tüntetni a következő 
nyilatkozatot »Összeférhetetlenség: Ezt az 
információt [a cég neve] állította össze és 
terjeszti, amely a/az [a gyógyszer neve] 
gyártója.«”

Or. en

Indokolás

A szabványos szöveg segíti annak egyszerű beazonosítását, hogy az információt a 
gyógyszergyár vagy képviselője bocsátotta rendelkezésre. Fontos, hogy a szöveg – az azzal 
való visszaélés megelőzésére – az „Összeférhetetlenség” szöveggel kezdődjék: egyébként az 
értelmezhető lenne a minőség garantálásaként, illetve felhasználható lenne a gyógyszergyár 
imázsának népszerűsítésére.

Módosítás 102
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 88. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Televíziós reklám kivételével
nyilvánosan reklámozhatók azok a 
gyógyszerek, amelyek összetételükre és 
alkalmazásukra tekintettel, gyakorló 
orvos diagnózisa vagy rendelvény nélkül, 
illetve a kezelés megfigyelése nélkül, 
adott esetben gyógyszerész tanácsa 
alapján alkalmazhatók.”

Or. en

Indokolás

Meg kell tiltani az orvosi rendelvényhez nem kötött gyógyszerek televíziós reklámját. Ennek 
célja csak a termék fogyasztásának fokozása. A televíziós reklámok rövid időtartama nem 
teszi lehetővé a vonatkozó tájékoztatás és a megfelelő biztosítékok megadását.

Módosítás 103
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 88. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A 88. cikk (4) bekezdését el kell 
hagyni.

“4. „(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.”;

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi jogszabály korlátozza a védőoltásokra vonatkozó nyilvános tájékoztató kampányok 
lehetőségét. Ez megkérdőjelezhetőnek bizonyult (egyoldalú tájékoztatás). Az új 
megfogalmazás lehetővé teszi a gyógyszeripar számára azt, hogy a közegészség érdekében 
bármely témáról kampányt folytasson. Ez elfogadhatatlan. Csak az illetékes hatóságoknak 
szabad megengedni közegészségügyi kampányok folytatását. A jogszabályok már most is 
megengedik a gyógyszeriparnak, hogy közegészségügyi információkat nyújtsanak, 
amennyiben gyógyszerekre nem hivatkoznak [86. cikk (2) bekezdés (harmadik francia 
bekezdés)].

Módosítás 104
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 88. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.”

Or. en

Indokolás

A 88. cikk (4) bekezdésének új megfogalmazása megadja a gyógyszeriparnak a lehetőséget 
arra, hogy a „közegészség érdekében” bármely témáról betegségekre vonatkozó tudatosító 
kampányt folytasson. A jelenlegi szabályozás ezt a lehetőséget a védőoltáskampányokra 
korlátozza. A jogszabály javasolt módosítása betegségpánikhoz vezethet, ami jelentős 
közegészségügyi kockázatot kelt. Ezen túlmenően a létező jogszabályok már megadják a 
társaságoknak az egészségügyi tárgyú (pl. rákszűrés) kampányok folytatásának lehetőségét, 
amennyiben termékre nem történik utalás.
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Módosítás 105
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 88. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata feloldja a reklámtilalmat a tagállamok által jóváhagyott, betegségekre 
vonatkozó tudatosító kampánnyal összefüggésben. Ez szükségtelen és a betegségpánik 
kialakulását kockáztatja. A létező jogszabályok már megadják a társaságoknak az 
egészségügyi tárgyú (pl. rákszűrés) kampányok folytatásának lehetőségét.

Módosítás 106
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001//83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 88. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
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végzett egyéb kampányokra.”

Or. en

Indokolás

Az „egyéb kampányoknak” a közvetlenül a fogyasztók felé történő reklámozásra vonatkozó 
tilalom alóli kizárása azt a veszélyt hordozza, hogy a jövőben az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre utaló reklámkampányokat a betegek elérése érdekében „a közegészség 
érdekében folyó kampány” álcája mögé bújtatják. A visszaélésekre utaló közelmúltbeli 
bizonyítékok – pl. a Gardasil HPV-vakcina agresszív marketingkampánya – a védőoltások 
közvetlenül fogyasztók felé történő reklámozás tilalma alóli kivételek mellőzése ellen intenek. 
Ehelyett a védőoltások reklámozását az egészségügyi hatóságok által folytatott 
közegészségügyi kampányoknak kell felváltaniuk.

Módosítás 107
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001//83/EC
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra,
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett védőoltási és más tájékoztató 
kampányokra, valamint a közegészségügy 
érdekében végzett egyéb kampányokra, 
amennyiben a nemzeti hatóságok 
megítélése szerint súlyos kockázat áll 
fenn.

Or. en

Indokolás

Bármiféle kampány kezdete előtt a nemzeti hatóságoknak kell tanúsítaniuk a súlyos kockázat 
fennállását.
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Módosítás 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott, a közegészségügy 
érdekében végzett védőoltási 
kampányokra.

Or. en

Módosítás 109
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001//83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik a közegészségügy 
érdekében végzett, a tagállamok illetékes
hatóságai által jóváhagyott védőoltási 
kampányokra.

Or. fr

Indokolás

La formulation proposée par la Commission européenne est beaucoup trop vague et ouvre la 
porte à des campagnes sur tous les sujets relatifs à la santé publique.
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Módosítás 110
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point – 4 a (új)
2001/83/EK irányelv
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 94. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"1. Amennyiben a forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy képviseletében 
vagy utasításait követve harmadik személy 
közvetlenül vagy közvetve a 
gyógyszereket azok rendelésére vagy 
kiadására jogosult személyeknek 
reklámozzák, akkor ezen személyeknek 
nem lehet ajándékot, pénzbeli vagy 
természetbeni előnyt nyújtani, ígérni 
vagy felajánlani […].”

Or. en

Indokolás

Semmiféle ajándék vagy egyéb előny nem megengedhető, mivel kutatási bizonyítékok jelzik, 
hogy a viszonzásra való hajlandóság még kisebb ajándékok esetén is erőteljesen befolyásolja 
a magatartást.

Módosítás 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 cikk - a (új), beillesztendő a 100 -a cikk elé

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 a. cikk
A tagállamok és az Európai Bizottság 
támogatják a nyilvánosság gyógyszerekre 
vonatkozó független tájékoztatását. E 
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célból a tagállamok az érdekeltekkel – úgy 
mint az egészségügyi szakemberekkel és 
betegképviseleti szervezetekkel – folytatott 
konzultációt követően nemzeti 
betegtájékoztatási programot terjesztenek 
elő. A tájékoztatást elektronikus és 
nyomtatott formában is meg kell adni. A 
Bizottság segítséget nyújt és szervezi a 
legjobb gyakorlatok cseréjét.
A tagállamok és a Bizottság pénzügyi 
támogatást nyújt a független 
gyógyszertájékoztatási központoknak, 
ösztönzi az egészségügyi szakemberek 
független, folyamatos oktatási 
programjainak kialakítását és kritikus 
értékelési készségeik fejlesztését.

Or. en

Módosítás 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 cikk – a a (új), beillesztendő a 100a cikk elé

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„100 –a a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a 100b. 
cikk (1) bekezdésében említett kötelező 
információk a nemzeti egészségügyi 
internetes oldalakon hozzáférhetők, azon 
tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein), 
ahol az internetes oldalt regisztrálták.
Ezeket az internetes oldalakat a tagállam 
illetékes hatósága vagy az illetékes 
hatóság által kijelölt szerv a 100g. cikkel 
összhangban ellenőrzi. Az internetes 
oldalak rendszergazdai feladatait és 
kezelését az érdekeltekkel, úgy mint az 
egészségügyi szakemberekkel és 
betegképviseleti szervezetekkel 



PE441.215v02-00 64/190 AM\817858HU.doc

HU

együttműködésben kell végezni.
Az információknak egyszerű, 
felhasználóbarát leíró módon közölniük 
kell az előnyöket és kockázatokat és 
hivatkozást kell tartalmazniuk a nemzeti 
gyógyszerbiztonsági internetes oldalra. Az 
internetes oldalaknak tájékoztatást kell 
tartalmazniuk a betegek számára az adott 
tagállamban elérhető, az Európai 
Gyógyszerügynökség által központilag 
vagy az adott tagállam által helyben 
jóváhagyott valamennyi gyógyszerrel 
kapcsolatos kötelező információkról.
Az internetes oldalaknak a közegészség 
magas színvonalának előmozdítása 
érdekében tartalmazniuk kell tájékoztatást 
a különféle betegségek – a ritka 
betegségeket is beleértve – gyógyszeres és 
nem gyógyszeres kezeléséről is.
Az oldalakon szerepelhetnek a 100b. cikk 
(2) bekezdésében említett és a Bizottság 
megengedett információkról szóló 
iránymutatásában meghatározott más 
információk is.

Or. en

Módosítás 113
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
közzétegyen internetes oldalán az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre vonatkozó hivatalos 
dokumentumokat, azon tagállam 
hivatalos nyelvein, amelyben azokat 



AM\817858HU.doc 65/190 PE441.215v02-00

HU

rendelkezéseknek Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem 
tekintendők reklámnak.

engedélyezték.

A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
internetes oldalán elérhetővé tegye az 
engedélyezett orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre vonatkozó, a 86. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt információkat.
Ilyen információ rendelkezésre 
bocsátásakor a forgalomba hozatali 
engedély jogosultját és bármely, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
nevében eljáró harmadik felet is 
egyértelműen azonosítani kell.

Or. en

Indokolás

A gyógyszercégek számára csak a hivatalos, illetve a 86. cikk (2) bekezdésének hatálya alá 
tartozó dokumentumok közzétételét szabad engedélyezni.

Módosítás 114
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

1. A nemzeti hatóságok és az egészségügyi 
szakemberek által a betegek és a 
nyilvánosság engedélyezett orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről való 
jobb tájékoztatásában betöltött szerep 
fontosságának sérelme nélkül a
tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
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engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

Or. en

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy betegek és a nyilvánosság számára az illetékes nemzeti hatóságok és 
az egészségügyi szakemberek jelentik a gyógyszerekkel kapcsolatos megbízható és objektív 
információk legfontosabb és legfőbb forrását. A forgalombahozatali engedély jogosultjai 
kiegészítő információkat adhatnak, de nem helyettesíthetik az illetékes nemzeti hatóságokat és 
az egészségügyi szakembereket.

Módosítás 115
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem 
tekintendők reklámnak.

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának képviseletében
eljáróként azonosított harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság 
rendelkezésére bocsássa az engedélyezett, 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó, hivatalosan jóváhagyott 
dokumentumokat vagy tényszerű, 
tájékoztató közléseket, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek a betegek megbízható információkhoz való hozzáférési jogára kell 
összpontosítania. forgalomba hozatali engedély jogosultja által terjesztett tájékoztatás 
fogalommeghatározásának problémáját Az egyértelműség kedvéért ezért megfelelőbb a VIIIa. 
címben felsorolt, hivatalosan jóváhagyott dokumentumokra vagy tényszerű, tájékoztató 
közlésekre hivatkozni.

Módosítás 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának képviseletében 
eljáró harmadik fél közreműködésével 
közvetett módon a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosság rendelkezésére 
bocsássa az engedélyezett, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó, az illetékes hatóságok által 
jóváhagyott információkat, amennyiben ez 
az információ és szolgáltatásának módja 
megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak. Ilyen információ 
rendelkezésre bocsátásakor a forgalomba 
hozatali engedély jogosultját és bármely 
harmadik felet, valamint bármely, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
nevében eljáró harmadik felet is 
egyértelműen azonosítani kell.

Or. en
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Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 117
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon a 
nemzeti vagy európai illetékes hatóságok 
által hivatalosan jóváhagyott információt
szolgáltasson a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak az engedélyezett, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről, 
amennyiben ez az információ megfelel az e 
címben foglalt rendelkezéseknek Ezek az 
információk a VIII. cím alkalmazásában 
nem tekintendők reklámnak. Ilyen 
információ rendelkezésre bocsátásakor a 
forgalomba hozatali engedély jogosultját 
és bármely harmadik felet azonosítani 
kell, valamint bármely, a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja nevében 
eljáró harmadik felet is egyértelműen 
azonosítani kell.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja vagy képviseletében harmadik személy által a 
betegeknek és a nyilvánosságnak nyújtott információt a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell 
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validálniuk, és azokra a nemzeti és európai szabályozók által kikényszerített pénzügyi 
szankciók melletti erőteljes ellenőrzési mechanizmusnak kell vonatkoznia. Az információ 
forrását mindig közzé kell tenni.

Módosítás 118
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
információt szolgáltasson a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak az 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

1. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
információkat bocsásson rendelkezésre a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak 
az engedélyezett, orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekről, amennyiben ez az 
információ megfelel az e címben foglalt 
rendelkezéseknek. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ha a forgalomba hozatali engedély tulajdonosa tájékoztatni kívánja a 
nyilvánosságot a gyógyszerrel kapcsolatban, ezt csak közvetlenül tehesse, hogy ezáltal el 
lehessen kerülni, hogy a jogszabályok megsértése esetén nehézségekbe ütközzön a felelősség 
megállapítása.

Módosítás 119
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 1a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azok az egészségügyi szakemberek, 
akik nyilvános eseményen, nyomtatásban 
és/vagy médiában adnak tájékoztatást 
gyógyszerekről vagy orvostechnikai 
eszközökről, nyilvánosan bejelentik
érdekeltségüket, azaz a 
forgalombahozatali engedély jogosultjával 
vagy a képviseletében eljáró harmadik 
személlyel meglévő pénzügyi 
kapcsolataikat. Ebbe beletartozik a szóban 
forgó termék(ek)re vonatkozó 
konzultációs szolgáltatás vagy technikai 
tanácsadás nyújtása is.

Or. en

Módosítás 120
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a cím nem vonatkozik a 
következőkre:

törölve

a) az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;
b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok.

Or. en

Indokolás

Az egységesség és javaslat kinyilvánított céljaival való összhang érdekében, valamint annak 
megfelelőbb biztosítására, hogy a nyújtott szolgáltatás ne legyen reklámjellegű, az a) és b) 
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pont rendelkezéseinek a VIII. cím hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 121
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés felesleges, mivel a 86. cikk (2) bekezdése már lefedi.

Módosítás 122
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg egységessége, konkrétan a VIII. és VIIIa. cím közötti különbség egyértelműsége 
érdekében ennek a rendelkezésnek (a forgalombahozatali engedély jogosultja által az emberi 
egészséggel vagy betegségekkel kapcsolatban adott információk) továbbra is a reklámtilalom 
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alóli kivételnek kell maradnia (a hatályos, egységes szerkezetű 2001/83/EK irányelv 86. 
cikkének (2) bekezdése) és a VIII. cím hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 123
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok.

törölve

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja által az egészségügyi szakembereknek a betegek 
körében történő terjesztés céljával átadott anyagokat nem szabad kizárni „Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére szolgáltatott 
információ” cím köréből: semmi nem indokolja ezek ellenőrzésének mellőzését. Az 
egészségügyi szakembereket nem szabad reklámterjesztésre használni.

Módosítás 124
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az egészségügyi szakemberek által a betegek körében történő terjesztésre szolgáló nyomtatott 
anyagoknak ugyanazokat a szempontokat kell tiszteletben tartaniuk, mint a tájékoztatás más 
eszközeinek. Ezért ésszerűbb lenne, ha az ilyen anyagok is e cím hatálya alá tartoznának. Az 
egészségügyi szakembereket is befolyásolhatják reklámot tartalmazó anyagok. Nincs objektív 
ok arra, hogy a társaságok által egészségügyi szakembereknek átadott anyagok ne 
tartozzanak e cím rendelkezéseinek hatálya alá.

Módosítás 125
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a cikk – 2 bekezdés – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok.

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától az egészségügyi szakemberek 
számára biztosított anyagok.

Or. en

Indokolás

Elfogadhatatlan a forgalombahozatali engedély jogosultja által az egészségügyi szakemberek 
által a betegekhez eljuttatott anyagok kizárása. Ez a cím ezért csak a kizárólag egészségügyi 
szakembereknek szóló anyagokat zárhatja ki hatálya alól.

Módosítás 126
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 a cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések (ideértve azokat a 
bejelentéseket és nyilatkozatokat, melyeket 
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a médiaszervezeteknek közvetlen 
megkeresésre válaszul adnak, illetve az 
ilyen információk konferenciákon vagy 
írásbeli nyilatkozatokban történő 
terjesztését, valamint a részvényeseknek 
és/vagy szabályozóknak tett bejelentéseket 
és jelentéseket) és valamely gyógyszerre 
vonatkozó referenciaanyagok, amelyek 
például a csomagolás módjának 
megváltozására, az általános 
gyógyszerhasználati óvintézkedések 
keretében a mellékhatásokra való 
figyelmeztetésekre, kereskedelmi 
katalógusokra és árjegyzékekre, illetve 
visszatérítésekre vonatkoznak, 
amennyiben azok célja nem egy adott 
gyógyszer reklámozása;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 86. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítással, és célja az 
irányelv hatályának pontosítása. A forgalombahozatali engedély jogosultjának meg kell 
engedni bizonyos információk nyújtását. A részvénypiaci szabályok előírják, hogy a 
társaságok folyamatosan teljes körűen tájékoztassák a befektetőket a jelentős fejleményekről 
és a munkavállalókat is tájékoztatni kell az üzleti fejleményekről. Ezt meg kell határozni 
annak érdekében, hogy az ilyen információkat megfelelően lehessen nyújtani.

Módosítás 127
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 a cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az egészségügyi szakaembereknek 
saját használatra adott anyagok.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az irányelv hatálya ne terjedjen ki az egészségügyi szakembereknek 
saját használatra adott anyagokra.

Módosítás 128
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100aa. cikk
A nemzeti hatóságok a gyógyszeriparral, 
egészségügyi szakemberekkel és 
betegképviseleti szervezetekkel 
együttműködésben tájékoztató 
kampányokat szerveznek, amelyek célja a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság
egészségismeretének fokozása vagy az 
egészséges életmód népszerűsítése. Az 
ilyen tájékoztató kampányok többek között 
kiterjedhetnek a hamisított gyógyszerek 
kockázataira, a gyógyszerek ésszerű 
használatára, a klinikai vizsgálatokban 
részt vevő betegek jogaira vagy a 
felelősségteljes irányításra (átláthatóság, 
esetleges összeférhetetlenség). Ezekben a 
kampányokban nem szerepelhet a 
termékre vonatkozóan semmiféle 
reklámcélú állítást.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészség jobb védelme érdekében az egészségismeret fejlesztését célzó, a nemzeti 
hatóságok által kezdeményezett tájékoztató kampányok a betegek számára igen hasznosnak és 
üdvösnek bizonyulhatnak. Az ilyen tájékoztató kampányok minőségének fokozása és a betegek 
hathatós elérésének biztosítása érdekében a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük az 
ágazattól, az egészségügyi szakemberektől és a betegszervezetektől származó, erre vonatkozó 
szakvéleményeket.
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Módosítás 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:
a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata;

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosság rendelkezésére bocsátja
az alkalmazási előírást, a gyógyszercímkén 
és a betegtájékoztatón szereplő adatokat az 
illetékes hatóság által engedélyezett 
formában, valamint az illetékes hatóság 
értékelési jelentésének nyilvánosan 
elérhető változatát. A csomagolásban 
elhelyezett betegtájékoztatót ki kell 
egészíteni a gyógyszerre vonatkozó 
adattáblázattal. A gyógyszerre vonatkozó 
adattáblázatban megadott információkat 
jól olvasható, feltűnő és a szöveg többi 
részétől egyértelműen megkülönböztethető 
formában kell feltüntetni. A gyógyszerre 
vonatkozó adattáblázatnak a gyógyszerre 
vonatkozó szükséges adatok rövid leírását 
kell tartalmazni annak érdekében, hogy a 
beteg megérthesse a gyógyszer 
hasznosságát és esetleges kockázatait, és a 
gyógyszert biztonságosan és a megfelelő 
módon alkalmazhassa. Tartalmaznia kell 
a klinikai vizsgálatok eredményeinek 
rövid összegzését is. A gyógyszerre 
vonatkozó adattáblázatot átadása előtt az 
illetékes hatóságnak jóvá kell azt hagynia; 
a jóváhagyás előtt megfelelő módon meg 
kell hallgatni a betegképviseleti 
szervezeteket annak garantálására, hogy a 
táblázat formája megfelelő legyen a 
betegek számára. Ezeket az információkat 
az EU valamennyi nyelvén elektronikus és 
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nyomtatott formában, valamint a 
fogyatékkal élők számára elérhető 
formátumban teszik hozzáférhetővé.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „nyomás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 130
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő
dokumentumokat bocsáthatja a széles 
vagy szűkebb körű nyilvánosság
rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

 tájékoztatás fogalommeghatározásának problémáját Ezért megfelelőbb a dokumentumokra 
hivatkozni.

Módosítás 131
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő
dokumentumokat bocsáthatja a széles 
vagy szűkebb körű nyilvánosság
rendelkezésére:

Or. en

Indokolás

Noha az illetékes hatóságok számára kötelezőnek kell lennie egyes információk rendelkezésre 
bocsátásának, ennek a forgalombahozatali engedély jogosultja számára csak lehetőségnek 
kell lennie.

Módosítás 132
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja internetes oldalán a
következő információkat bocsáthatja a
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság
rendelkezésére:

Or. en
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Módosítás 133
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata;

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata. Ezt az 
információt betűrendbe szedett vagy 
terápiás osztály szerint rendezett 
formában kell közreadni, és abban képek 
vagy más információk nem 
szerepelhetnek. Abban szerepelnie kell egy 
nyilatkozatnak arról, hogy ugyanez az 
információ elérhető a nemzeti illetékes 
hatóság, illetve az Európai 
Gyógyszerügynökség internetes oldalán. A 
dokumentumokat pdf formátumban kell 
közölni, mely hűen tartalmazza az 
illetékes hatóság által készített, 
hivatalosan jóváhagyott információkat.

Or. en

Módosítás 134
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
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nyilvánosan elérhető változata; nyilvánosan elérhető változata.
Ezt az információt betűrendbe szedett 
vagy terápiás osztály szerint rendezett 
formában kell közreadni, és abban képek 
vagy más információk nem 
szerepelhetnek, azon nyilatkozat 
kivételével, hogy ugyanez az információ 
elérhető a nemzeti illetékes hatóság, 
illetve az Európai Gyógyszerügynökség 
internetes oldalán.
Az információkat pdf formátumban kell 
közölni, mely hűen tartalmazza az 
illetékes hatóság által készített, 
hivatalosan jóváhagyott információkat.

Or. en

Indokolás

A hivatalosan jóváhagyott információknak minden tagállamban ugyanúgy elérhetőnek kell 
lenniük. A reklámcélú felhasználás megelőzése érdekében biztosítani kell, hogy az 
információk semleges módon jelenjenek meg. Az információknak meg kell egyezniük a 
hivatalosan jóváhagyott információkkal, és az embereket tájékoztatni kell arról, hogy 
ugyanezek az információk elérhetőek az illetékes hatóság internetes oldalán, mely 
tájékoztatást nyújt valamennyi termékről, és nem csak az adott gyógyszergyár termékeiről.

Módosítás 135
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata;

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata; ezeket az 
információkat valamennyi tagállamban 
azonos módon, elektronikus és nyomtatott 
formában, valamint a fogyatékkal élők 
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számára elérhető formátumban teszik 
hozzáférhetővé. Ezen információk 
kialakításába és betegek számára történő 
rendelkezésére bocsátásába be kell vonni 
a betegképviseleti szervezeteket.

Or. en

Indokolás

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Módosítás 136
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata;

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
legfrissebb nyilvánosan elérhető változata;

Or. en

Indokolás

Kifejezetten fel kell tüntetni, hogy csak a legfrissebb információkat lehet rendelkezésre 
bocsátani.
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Módosítás 137
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

törölve

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegből való kivonatolással készült betegtájékoztató kockázatainak 
újrafogalmazása – ehelyett a hangsúlyt a hivatalos betegtájékoztató érthetőségének 
fokozására kell fektetni.

Módosítás 138
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

törölve
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Or. fr

Indokolás

El kell kerülni a termék, vagy a betegtájékoztató összefoglalásának részleges közlését.
Továbbá a különböző formákban való megjelenés jobban összezavarhatja a betegeket.

Módosítás 139
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség szabad stílusú információkra.

Módosítás 140
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 

törölve



PE441.215v02-00 84/190 AM\817858HU.doc

HU

betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

Or. en

Módosítás 141
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

törölve

Or. en

Indokolás

A tudományos adatok nyilvánosak, és azokat a biztonsági kockázatok korai felfedésének 
lehetővé tételére azon független kutatók rendelkezésére kell bocsátani, akik elemezni kívánják 
azokat. Nem vezet eredményre annak a gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy az 
alkalmazási előírás egyes elemeinek felhasználásával készítsen dokumentumokat és szabad 
stílusú tájékoztatókat állítson elő. Kétféle – egy hatóságilag jóváhagyott és a gyártó által átírt 
– szórólap terjesztése ugyancsak a megtévesztés lehetőségét hordozza magában, mivel ennek 
eredménye az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos reklámcélú információk 
terjesztése, illetve az egészségügyi hatóságoknál megjelenő igazgatási teher lesz.

Módosítás 142
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

törölve

Or. en

Indokolás

A csomagolásban található betegtájékoztató fejlesztésére számos erőfeszítést tettek a nemzeti 
és európai hatóságok (az EMA betegtájékoztató sablonjáról folytatott konzultációja) és a 
Bizottság is (farmakovigilanciai javaslat). A gyógyszergyárak felhasználó tesztek végzésével 
ugyancsak beruháznak abba, hogy a csomagolásban található betegtájékoztató 
felhasználóbarátabb legyen. Szükséges a hivatalosan jóváhagyott információk javítása és 
azok könnyebb elérhetőbbé tétele, de nem kell további erőforrásokat fordítani a szabad stílusú 
betegtájékoztató előállítására és figyelemmel kísérésére. A hivatalosan jóváhagyott és a 
szabad stílusú betegtájékoztató egyidejű léte megtéveszti a fogyasztókat.

Módosítás 143
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára – az 
információk minőségének és 
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megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül 
– érthető módon ismertetik őket. 
Egyértelműen meg kell indokolni az 
információ másféle ismertetését.

Or. en

Indokolás

Jobban hangsúlyozni kell, hogy az információkat a minőség megtartásával laikusok által is 
érthető nyelven kell megfogalmazni. Emellett figyelemmel arra, hogy ez az információ már 
létezik és egy adott módon már ismertették, a lakosság megtévesztésének megelőzésére 
nyomós indoknak kell fennállnia az eltérő formában történő ismertetésre.

Módosítás 144
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak felhasználóbarát 
módon ismertetik őket, a rendelkezésre 
bocsátott információk átfogó és 
elfogulatlan jellegének sérelme nélkül;

Or. en

Indokolás

A csomagolásban található betegtájékoztató javítása alapvető fontosságú a betegek és a 
szélesebb nyilvánosság gyógyszerekről való jobb tájékoztatása érdekében. Azonban tekintve a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának azon lehetőségét, hogy a főbb információkat más 
módon tüntesse fel, okozhat félreértéseket a betegek és a nyilvánosság körében és lehetővé 
teszi a jogosult számára elfogult információk nyújtását (pl. információk kihagyása, a 
gyógyszer előnyeinek hangsúlyozása és a kockázatok bagatellizálása). Ezért alapvető annak 
hangsúlyozása, hogy az információkat felhasználóbarátabb módon is közzé lehet tenni, 
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amennyiben ez nem kérdőjelezi meg az információ minőségét.

Módosítás 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon
ismertetik őket;

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára – az 
információk minőségének és 
megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül 
– érthető módon ismertetik őket;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az információk más módon történő ismertetésének javítania kell 
annak betegek általi érthetőségét, valamint a felhasználóbarátabb ismertetést.

Módosítás 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 

b) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 



PE441.215v02-00 88/190 AM\817858HU.doc

HU

betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest;

Or. en

Indokolás

A gyógyszeriparnak nem adható meg a szabad stílusú betegtájékoztatók készítésének 
szabadsága, ami megnyitná az utat az információmazsolázás előtt, és melynek eredményeként 
kétféle betegtájékoztató kerülne forgalomba: a hivatalosan jóváhagyott és a szabad stílusú 
változat. Ehelyett javítani kell a hivatalos, jóváhagyott betegtájékoztatót és ezt kell a betegek 
számára érthetőbbé tenni. Különösen az irányelv csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát meghatározó 59. cikkét kell optimalizálni, a címkeszöveg és a betegtájékoztató 
minőségének és érthetőségének javítása céljából.

Módosítás 147
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a csomagolásban található 
betegtájékoztató;

Or. en

Indokolás

Nem vezet eredményre annak a gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy az 
alkalmazási előírás egyes elemeinek a teljes megértéshez szükséges elemek nélkül történő 
felhasználásával készítsen dokumentumokat és szabad stílusú szórólapokat állítson elő. 
Kétféle – egy hatóságilag jóváhagyott és a gyártó által átírt – szórólap terjesztése ugyancsak 
a megtévesztés lehetőségét hordozza magában. A kockázat abban áll, hogy ennek eredménye 
a gyógyszerekkel kapcsolatos reklámcélú információk terjesztése, illetve az egészségügyi 
hatóságoknál megjelenő igazgatási teher lesz.
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Módosítás 148
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés felesleges, mivel a létező 2001/83/EK irányelv 86. cikkének (2) bekezdése már 
lehetővé teszi a tényszerű, tájékoztató közléseket (…) „amennyiben nem tartalmaznak 
utalásokat a gyógyszerre” (a 11. módosítás javasolja ennek kiegészítését a „ gyógyszer 
környezeti kockázatára” szöveggel). Fontos az „amennyiben nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre” kitétel megtartása a közvetlenül a felhasználók részére történő reklámozás 
tilalmának fenntartása érdekében.

Módosítás 149
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez részben felesleges a 86. cikk (2) bekezdésének létező rendelkezései miatt. A szerző 
javasolja a környezeti hatásokra vonatkozó információk 86. cikk (2) bekezdésébe való 
felvételét, ami teljes egészében feleslegessé tenné ezt a rendelkezést.

Módosítás 150
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

c) az el nem használt gyógyszer, vagy az 
abból származó hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó információ, 
valamint utalás bármely meglévő 
gyűjtőrendszerre.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell az információ jelentését a gyógyszer környezeti hatásait illetően. A bekezdés 
második felét törölni kell, mivel az nem egyeztethető össze a már meglévő jogszabály 86. 
cikkével, mely már most megengedi a VIII. címbe nem tartozó következő adatok közzétételét: 
„tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések és referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az általános gyógyszerhasználati óvintézkedések 
keretében a mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, kereskedelmi katalógusokra és 
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben nem tartalmaznak utalásokat a gyógyszerre”.

Módosítás 151
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

c) az el nem használt gyógyszer, vagy az 
abból származó hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó információ, 
valamint utalás bármely meglévő 
gyűjtőrendszerre, amennyiben nincs 
utalás a gyógyszerre;

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell az információ jelentését a gyógyszer környezeti hatásait illetően és a 
gyógyszer említésének kizárására. A bekezdés második részét el kell hagyni. Amint azt a 100b. 
cikk javasolt c) pontja is említi, ez olyan kijelentésekhez vezethet, hogy „Mától az XH orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszer a korábbinál 20%-kal olcsóbb”. Vagy „Az új LK dobozában 
30 tablettával több van, mint korábban”. Ezt kerülni kell, mivel ez egyértelműen reklám lenne.

Módosítás 152
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, 
elérhetőség és árak, valamint tényszerű, 
tájékoztató jellegű bejelentések, 
amennyiben nem történik összehasonlítás 
a korábbi helyzettel vagy hasonló más 
gyógyszerrel és a gyógyszere vonatkozó –
például a csomagolás módjának 
megváltozásával, visszatérítéssel vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

Or. en
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Indokolás

Néhány pontosítás szükséges az árakra és visszatérítésekre vonatkozó tájékoztatás kapcsán 
annak érdekében, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja ne tegyen a beteg 
választását befolyásoló összehasonlítást a korábbi helyzettel vagy hasonló termékekkel. Ez 
annak biztosítását szolgálja, hogy a tájékoztatás tárgyilagos, tényszerű és vásárlásra 
ösztönzést nélkülöző maradjon. Hasznos lenne a visszatérítési státusz listába való felvétele, 
mintegy példaként az e rendelkezés alapján megengedhető tényszerű információkra.

Módosítás 153
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ és –
például a csomagolás módjának 
megváltozásával vagy a mellékhatásokra 
való figyelmeztetésekkel kapcsolatos –
referenciaanyagok;

Or. en

Módosítás 154
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak, 
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra, kölcsönhatásokra és 
ellenjavallatokra való figyelmeztetésekkel 
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kapcsolatos – referenciaanyagok; kapcsolatos – referenciaanyagok;

Or. en

Indokolás

A kölcsönhatások és ellenjavallatok ugyanolyan fontosak, mint a mellékhatásokra vonatkozó 
figyelmeztetések.

Módosítás 155
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentések;

Or. en

Indokolás

A tudományos adatok nyilvánosak, és azokat a biztonsági kockázatok korai felfedésének 
lehetővé tételére azon független kutatók rendelkezésére kell bocsátani, akik elemezni kívánják 
azokat. Nem vezet eredményre annak a gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy az 
alkalmazási előírás egyes elemeinek felhasználásával készítsen dokumentumokat és szabad 
stílusú tájékoztatókat állítson elő. Kétféle – egy hatóságilag jóváhagyott és a gyártó által 
készített átírt – szórólap terjesztése ugyancsak a megtévesztés lehetőségét hordozza magában, 
mivel ennek eredménye az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos reklámcélú 
információk terjesztése, illetve az egészségügyi hatóságoknál megjelenő igazgatási teher lesz.

Módosítás 156
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

törölve

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjának nem szabad megengedni, hogy közzétegye a 
nem beavatkozási célú tudományos vizsgálatok eredményét, mivel ezek gyakran reklámcélúak 
és nem szabályozottak.

Módosítás 157
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság szerint a nem beavatkozási célú tudományos vizsgálatok gyakorta gyenge 
minőségűek és rendszerint reklámcélúak". Ezen túlmenően a vizsgálatokhoz kapcsolódó 
lényeges információk szerepelnek a betegtájékoztatóban és az alkalmazási előírásban, ami 
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része az engedélyezésre benyújtott törzskönyvezési dossziénak. Nem vezet eredményre annak a 
gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy egyes elemeket leválasszon a teljes 
megértéshez szükséges elemektől. Adott gyógyszerek ismertetését reklámnak kell tekinteni.

Módosítás 158
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság szerint (lásd a farmakovigilanciáról folytatott nyilvános konzultáció 
3.2.5. pontját) „a nem beavatkozási célú tudományos vizsgálatok gyakorta gyenge 
minőségűek és rendszerint reklámcélúak". Ezért ezeket nem szabad a nyilvánosság 
tájékoztatásának alapjaként használni. Adott gyógyszerek betegségek megelőzésére vagy 
kezelésére szolgáló megoldásként történő ismertetését reklámnak kell tekinteni. 

Módosítás 159
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – point d

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 

törölve
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tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

Or. en

Indokolás

A bekezdés az illetékes hatóságok által nem jóváhagyott információkra vonatkozik, és ez egy 
rejtett „nyomás” jellegű információ, ami a címkén kívüli felhasználást eredményezhet. A 
Bizottság megállapította, hogy a nem beavatkozási célú tudományos vizsgálatok gyakorta 
gyenge minőségűek és rendszerint reklámcélúak. A vizsgálatokhoz kapcsolódó lényeges 
információk szerepelnek a betegtájékoztatóban és az alkalmazási előírásban, amely része az 
engedélyezésre benyújtott törzskönyvezési dossziénak, szükségtelen annak a gyógyszeripar 
számára történő megengedése, hogy az alkalmazási előírás egyes elemeit összefüggéseikből 
kiragadhassa, mivel ez a reklámcélú információk nyilvános terjesztésének kockázatával jár.

Módosítás 160
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás az illetékes hatóság által a gyógyszer törzskönyvezése során jóvá nem 
hagyott információkra vonatkozik, amelyek valójában „nyomás” jellegű információk. A 
vizsgálatokhoz kapcsolódó lényeges információk szerepelnek a betegtájékoztatóban és az 
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alkalmazási előírásban, amely része az engedélyezésre benyújtott törzskönyvezési dossziénak.

Módosítás 161
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy 
megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

d) a gyógyszerre vonatkozó, e cím alapján 
megadott olyan más információk, amelyek 
megfelelnek a 100d. cikkben 
meghatározott kritériumoknak és nem 
céljuk egy adott termék népszerűsítése.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg megfogalmazása nehezen érthető, illetve nehezen alkalmazható a 
gyakorlatban. Ez eltérő tagállami gyakorlatokhoz vezet. Például kockáztathatná a klinikai 
vizsgálatokról a klinikai vizsgálatok átláthatósági adatbázisában ismertetett információk 
nyújtását, ami egyértelműen káros lenne a közegészségre és senkinek az érdekeit nem 
szolgálná.

Módosítás 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerekkel kapcsolatos 
információk a beavatkozással nem járó 
tudományos vizsgálatokról, vagy

d) megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedések. Az ilyen 
információkat az Ügynökség azok 
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megelőzési illetve egészségügyi kezelést 
kísérő intézkedésekről, illetve azon 
információk, amelyek a gyógyszert a 
megelőzendő vagy kezelendő 
megbetegedés kontextusában mutatják be.

rendelkezésre bocsátását megelőzően a 
726/2004/EK rendelet 20b. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban megvizsgálja;

Or. en

Módosítás 163
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerre vonatkozó, e cím alapján 
megadott olyan más információk – úgy 
mint a gyógyszerészeti, a preklinikai és 
klinikai vizsgálatok eredménye –, amelyek 
megfelelnek a 100d. cikkben 
meghatározott kritériumoknak és nem 
népszerűsítenek egy adott terméket.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni a betegek számára, hogy tájékozódhassanak a farmakológiai és 
preklinikai kísérletekről, valamint a klinikai vizsgálatokról. Ugyanakkor számolva azzal, hogy 
e kísérletek és vizsgálatok üzleti szempontból kényesek, nem lehet kötelezni a gyógyszeripari 
társaságokat az ilyen kísérleti és vizsgálati dokumentációk nyilvánossá tételére; de ha a 
társaságok így kívánnák, meg kell engedni, hogy a dokumentációkat nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 164
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 b cikk – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) termékük preklinikai és klinikai 
adatai.

Or. en

Indokolás

A tudományos adatok nyilvánosak, és azokat a biztonsági kockázatok korai felfedésének 
lehetővé tételére azon független kutatók rendelkezésére kell bocsátani, akik elemezni kívánják 
azokat. Nem vezet eredményre annak a gyógyszeripar számára történő megengedése, hogy a
kiegészítő oltalmi tanúsítvány egyes elemeinek felhasználásával készítsen dokumentumokat és 
szabad stílusú tájékoztatókat állítson elő. Kétféle – egy hatóságilag jóváhagyott és a gyártó 
által készített átírt – szórólap terjesztése ugyancsak a megtévesztés lehetőségét hordozza 
magában, mivel ennek eredménye az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos 
reklámcélú információk terjesztése, illetve az egészségügyi hatóságoknál megjelenő 
igazgatási teher lesz. 

Módosítás 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 c cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión vagy rádión 
keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión, rádión vagy 
újságon, folyóiratokon vagy hasonló 
kiadványokon keresztül nem bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára az illetékes hatóság 
által jóváhagyott információt. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja az 
interneten közzéteheti a 100b. cikkben 
jóváhagyott információkat. Ezeket az 
információkat kéretlenül vagy aktívan 
nem szabad a keresztül a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
rendelkezésre bocsátani, és azok 
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rendelkezésre bocsátása kizárólag a 
következő csatornákon keresztül 
történhet:

Or. en

Módosítás 166
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión vagy rádión 
keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerekre vonatkozó közleményeket a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
televízión, webtévén, videóanyagokon, 
újságokon, folyóiratokon és hasonló 
kiadványokon vagy rádión keresztül nem 
bocsáthat rendelkezésre a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára. Az 
ilyen közlemények csak a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának internetes oldalán 
bocsáthatók rendelkezésre annak 
megelőzésére, hogy önként, aktív 
terjesztéssel juttassanak el anyagokat a 
széles nyilvánossághoz vagy annak egy 
részéhez;

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;
b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;
c) írásbeli tájékoztatás a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
előzetes információkérés alapján.



AM\817858HU.doc 101/190 PE441.215v02-00

HU

Or. en

Indokolás

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Módosítás 167
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión vagy rádión 
keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja kizárólag internetes 
oldalán keresztül bocsáthat rendelkezésre a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság 
számára dokumentumokat.

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;
b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
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kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;
c) írásbeli tájékoztatás a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
előzetes információkérés alapján.

Or. en

Indokolás

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Módosítás 168
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 c cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión vagy rádión 
keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión, internetes 
oldalakon, rádión vagy újságokon, 
folyóiratokon és hasonló kiadványokon
keresztül nem bocsáthat rendelkezésre a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság 
számára információt. Ez csak a következő 
csatornákon keresztül történhet:

Or. en
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Indokolás

A listát ki kell egészíteni az internetes oldalakkal, mivel ezek a nyilvános közlés népszerű 
módját alkotják.

Módosítás 169
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerek esetében a forgalombahozatali 
engedély jogosultja televízión vagy rádión 
keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerekre vonatkozó közleményeket a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
televízión, webtévén, videóanyagokon, 
újságokon, folyóiratokon és hasonló 
kiadványokon vagy rádión keresztül nem 
bocsáthat rendelkezésre a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
információt. Ez csak a következő 
csatornákon keresztül történhet:

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjai általi nyilvános tájékoztatásnak különleges 
kommunikációs csatornákon keresztül kell történnie – ideértve a jogosult internetes oldalát –, 
annak érdekében, hogy a gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatást kereső nyilvánosság
egyszerűen megtudhassa, hogy hol kell keresnie, illetve tudatában legyen annak, hogy az 
információ forrása a forgalomba hozatali engedély jogosultja. Televíziós, internetes vagy 
rádión, illetve egészségügyi tárgyú kiadványokon keresztül történő információterjesztés esetén 
a betegeket semmi sem védi ezen nemkívánatos információktól, ezért e terjesztési módokat 
nem szabad engedélyezni. Az internetes oldalakon sugárzott videók alkalmasak burkolt 
reklám lehetővé tételére, ezért azokat nem szabad megengedni.

Módosítás 170
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
 100 c cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerek esetében a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
televízión vagy rádión keresztül nem, 
kizárólag az alábbi csatornákon keresztül 
bocsáthat rendelkezésre a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
információt:

 Orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerek esetében a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
televízión, rádión vagy nyomtatott 
tömegmédián keresztül nem bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt. Ez csak 
a következő csatornákon keresztül 
történhet:

Or. en

Indokolás

A betegek körében történő terjesztésre szolgáló nyomtatott anyagok nem jelentenek megfelelő 
eszközt az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatáshoz. Ez 
„nyomás” jellegű információt képezne, míg az irányelv hatályának azokra az információkra 
kell szorítkoznia, melyeket a betegek aktívan keresnek. Ezért törölni kell az információ 
nyomtatott média útján történő terjesztésének lehetőségét.

Módosítás 171
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az egészségügyi tárgyú kiadványokban közölt információk a éretlen tájékoztatás egy formáját 
alkotják. Ezért ez nem megfelelő terjesztési módszer.

Módosítás 172
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

törölve

Or. en

Indokolás

Verheugen biztos korábban kijelentette, hogy minden olyan kiadvány egészségügyinek 
minősíthető, melynek van egészségügyi rovata. . Ez megnyitná az utat a nyomtatott médiában 
történő reklámozás előtt. Ez a szakasz a javaslat megalapozatlanságának egyik 
legnyilvánvalóbb bizonyítéka. Noha a nyomtatott média szeretne jelentős számú új ügyfelet 
szerezni, ez nem szolgálhatja a közegészséget.

Módosítás 173
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 

törölve
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nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi tárgyú kiadványokban közölt információk a kéretlen tájékoztatás egy 
formáját alkotják, ezért ez nem megfelelő terjesztési módszer.

Módosítás 174
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

törölve

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjai általi, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó nyilvános tájékoztatásnak csak különleges kommunikációs csatornákon keresztül 
kell történnie, annak érdekében, hogy a gyógyszerekre vonatkozó sajátos információkat 
kereső nyilvánosság egyszerűen megtudhassa, hogy hol kell keresnie, illetve tudatában legyen 
annak, hogy az információ forrása a forgalomba hozatali engedély jogosultja. Egészséggel 
kapcsolatos kiadványokon keresztül történő információterjesztés esetén a betegeket semmi 
sem védi e kéretlen információktól, ezért e terjesztési mód nem engedélyezhető.

Módosítás 175
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) füzetek, szórólapok és a nyomtatott 
tájékoztatás más kategóriái, ideértve az
egészségügyi kiadványokat, a 
megengedhető információkról szóló 
bizottsági iránymutatásban 
meghatározottak szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit értenek egészségügyi kiadványok alatt és ez valószínűleg 
szerteágazó gyakorlatokat eredményez. A nyomtatott anyagok azonban eddig és ezután is 
fontos eszközök a betegek és polgárok orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó 
információk iránti igényének kielégítésében és azok is maradnak (pl. az internet hozzáféréssel 
nem rendelkező lakosság körében), feltéve, ha ezt a nyilvánosság kéri. Fontos annak 
pontosítása, hogy ilyen anyagokat és az egyes tagállamok által meghatározott anyagokat 
rendelkezésre lehet bocsátani, egyidejűleg kizárva a gyógyszerekre vonatkozóan a klasszikus 
médiacsatornákon keresztül „nyomott” információkat.

Módosítás 176
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) füzetek, szórólapok, audiovizuális 
információk és a nyomtatott tájékoztatás 
más kategóriái, ideértve az egészségügyi 
kiadványokat, a közzététel szerinti 
tagállamban érvényes meghatározás 
szerint, kivéve a széles nyilvánossághoz 
vagy annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok
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Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit értenek egészségügyi kiadványok alatt és ez valószínűleg 
szerteágazó gyakorlatokat eredményez. Azonban a nyomtatott anyagok és más 
kommunikációs eszközök (pl. CD ROM-ok a gyógyszerek biztonságos és hathatós 
használatára) eddig és ezután is fontos eszközök a betegek és polgárok gyógyszerekre 
vonatkozó információk iránti igényének kielégítésében és azok is maradnak (pl. az internet 
hozzáféréssel nem rendelkező lakosság körében). Fontos annak pontosítása, hogy ilyen 
anyagokat és az egyes tagállamok által meghatározott anyagokat rendelkezésre lehet 
bocsátani, egyidejűleg kizárva a klasszikus médiacsatornákon keresztül „nyomott” 
információkat.

Módosítás 177
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) egészségügyi kiadványok, a 
megengedhető információkról szóló 
bizottsági iránymutatásban 
meghatározottak szerint, úgy mint füzetek, 
szórólapok és a nyomtatott tájékoztatás 
más kategóriái, ideértve a szakértők által 
ellenőrzött orvosi folyóiratokat, kivéve a 
széles nyilvánossághoz vagy annak egy 
részéhez önként, aktív terjesztéssel 
eljuttatott anyagok;

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja a betegek információhoz való hozzáférésével kapcsolatos európai 
egyenlőtlenségek kezelése; ezért léteznie kell közös meghatározásnak az egészségügyi 
kiadványok vonatkozásában. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a tömegmédia nem 
tartozik az egészségügyi kiadványok körébe.
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Módosítás 178
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) egészségügyi kiadványok, a 
megengedhető információkról szóló 
európai iránymutatásban 
meghatározottak szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Az irányelv alapvető célját – ami a betegek információhoz való hozzáférésével kapcsolatos 
európai egyenlőtlenségek kezelése ((3) prembulumbekezdés) – nem lehet elérni úgy, hogy az 
egészségügyi kiadványok fogalmának meghatározását az egyes tagállamokra hagyják. A 
megengedhető információkra vonatkozó európai iránymutatás – amit a 100g. cikk (2) 
bekezdése javasol – biztosítani fogja valamennyi tagállamban valamennyi beteg 
információkhoz való méltányos hozzáférését.

Módosítás 179
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak 
és tájékoztatást tartalmazó más 
elektronikus adattárak, kivéve a polgárok 
tömegkommunikáción, úgy mint a 
polgárok több címzettnek szóló 
elektronikus levélben és telefonos 
szöveges üzenetben való kéretlen 
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tájékoztatása;

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy megengedett a jó minőségű és nem reklámjellegű információ 
elektronikus adattárak – melyek nem kizárólag weboldalak – útján történő szolgáltatása. Már 
léteznek nem weboldal elektronikus kommunikációs médiumok, amelyeken keresztül azonban 
az információt keresők elérhetnek referenciainformációkat (pl. a televízión vagy telefonos 
rendszereken keresztül is elérhetőek referenciaszöveget tartalmazó oldalak). Az internet is 
egyre dinamikusabbá válik és túllépett a statikus weboldalakon. Fontos, hogy az irányelv a 
jövőben is használható legyen.

Módosítás 180
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) weboldalak és tájékoztatást tartalmazó 
más elektronikus adattárak, kivéve a 
polgárok tömegkommunikáción, úgy mint 
a polgárok több címzettnek szóló 
elektronikus levélben és telefonos 
szöveges üzenetben való kéretlen 
tájékoztatása.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy megengedett a jó minőségű és nem reklámjellegű információ 
elektronikus adattárak (nem kizárólag weboldalak) útján történő szolgáltatása. Fontos, hogy 
az irányelv a jövőben is használható legyen, mivel az internet is egyre dinamikusabbá válik és 
túllép a statikus weboldalakon. Csak a beteg által keresett („húz”) információ elfogadható, a 
kéretlen információk „nyomása” nem. A tömegkommunikációra való utalás rávilágít a 
„nyomott” és „húzott” információk közötti megkülönböztetésre, és erősíti a kéretlen 
információterjesztés tilalmát.
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Módosítás 181
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjainak saját, a gyógyszerekkel 
kapcsolatos weboldalai, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. fr

Indokolás

A gyógyszerekre vonatkozó információkat nem szabad bármilyen internetes weboldalon 
közzétenni. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai felelősek az on line közzétett 
tartalomért.

Módosítás 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak gyógyszerekkel kapcsolatos 
weboldalai, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultjai által a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott, gyógyszerkészítményekre vonatkozó nem reklámcélú információkat 
a forgalombahozatali engedély jogosultjainak internetes honlapján kell nyilvánosságra hozni.

Módosítás 183
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak gyógyszerekkel kapcsolatos 
saját weboldalai, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a beteg első ránézésre lássa, ki üzemelteti a weboldalt. Ez (az 
egyértelmű impresszumon stb. túl) csak annak biztosításával garantálható, hogy az 
internetcímben (URL) szerepel a forgalombahozatali engedély jogosultjának neve. Az 
átláthatóság alapvető: a betegeknek tudniuk kell, hogy ki a szerzője az adott információnak 
(pl. gyógyszergyárak, orvosok, egészségbiztosítók) és emellett fontos a jogszerű és jogellenes 
weboldalak egyszerű megkülönböztethetősége.

Módosítás 184
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, b) a forgalombahozatali engedélyek 
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kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

jogosultjainak gyógyszerekkel kapcsolatos 
weboldalai, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Módosítás 185
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) írásbeli tájékoztatás a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
előzetes információkérés alapján.

c) tájékoztatás a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára előzetes 
információkérés alapján.

Or. en

Indokolás

A betegek gyakran kérnek azonnali és közvetlen pontosítást a csomagolásban található 
betegtájékoztatóban szereplő információk tekintetében, illetve további információkat 
szeretnének. Annak előírása, hogy a válasz csak írásos lehet, késedelmet okozna a betegeknek, 
ami bizonyos eseten kedvezőtlenül befolyásolhatja egészségüket. Ezért egyaránt lehetségesnek 
kell lennie az egyedi orvosi információkra vonatkozó kérelmek szóbeli és írásbeli 
megválaszolásának.

Módosítás 186
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 c cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti illetékes hatóságok 
szükségesnek ítélik, a gyógyszerekkel 
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kapcsolatos és egyéb fontos egészségügyi 
információt is a nyilvánoság 
rendelkezésére bocsáthatnak az 
internetszolgáltatókkal kötött 
megállapodásokon keresztül, akik a 
közhasznú információkat az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2009/136/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. 
cikkének (4) bekezdésével öszhangban.
Ebben az esetben az információ 
közzététele a vállalkozások és előfizetőik 
közötti rendszeres kommunikációra 
használt formában történik. Tekintve, 
hogy a gyógyszerekre vonatkozó 
információ a 2009/136EK irányelv 21. 
cikke (4) bekezdésének hatályán kívül 
esik, az internetszolgáltatók díjat 
számíthatnak fel a nemzetihatóságoknak 
az ilyen információk közzététele után."

Or. en

Indokolás

A 2009/136/EK irányelvben érintett nyilvános üzenetek az elektronikus távközlési 
szolgálatokra vonatkoznak. Ugyanakkor a gyógyszerekre vonatkozó információk és az 
általánosabb egészségügyi információk is lehetnek közérdekűek. Tekintve, hogy ez a típusú 
információ az egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek hatályán kívül esik, javasolt, 
hogy az internetszolgáltatók és a nemzeti hatóságok közötti önkéntes megállapodások alapját 
ez a keret képezze. E csatornát csak akkor szabad használni, ha a nemzeti hatóságok 
szükségesnek ítélik, és ha az eredményesség szempontjából a többi szokásos csatornához 
képest hozzáadott értéket képvisel.

Módosítás 187
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja olyan információkat 
terjeszthet a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára, amely tartalmára 
és közzétételi módjára nézve megfelel 
következő feltételeknek:

törölve

a) objektív és elfogulatlan; amennyiben az 
információ a gyógyszer jótékony hatására 
vonatkozik, a neki tulajdonított 
kockázatokat is ismerteti;
b) figyelembe veszi a betegek általános 
szükségleteit az elvárásait;
c) tényeken alapul, igazolható, valamint a 
tények bizonyító erejének mértékéről is 
felvilágosítást ad;
d) aktuális, és tartalmazza az információ 
közzétételének vagy legutóbbi 
felülvizsgálatának dátumát;
e) megbízható, tényadatait tekintve 
helytálló és nem megtévesztő;
f) a széles nyilvánosság számára vagy 
annak tagjai számára érthető;
g) egyértelműen meghatározza az 
információ forrását: megnevezve a 
rendelkezésre bocsátót, és megadva az 
információ alapjául szolgáló 
dokumentumokra való hivatkozást;
h) nem áll ellentmondásban az 
alkalmazási előírással, a gyógyszercímkén 
és a betegtájékoztatón – az illetékes 
hatóság által engedélyezett formában –
szereplő adatokkal.

Or. en

Indokolás

A felsorolt „feltételek” irreálisak, és nem teszik lehetővé a hasznos betegtájékoztatást (a 
gyógyszerfórum 2007 májusában konzultációra kiküldött diabétesz-adatlapja ezeken a 
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„minőségi kritériumokon” alapult, de azokat egységesen közepes minőségűnek és 
haszontalannak találták).

Módosítás 188
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja olyan információkat 
terjeszthet a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára, amely tartalmára 
és közzétételi módjára nézve megfelel 
következő feltételeknek:

törölve

a) objektív és elfogulatlan; amennyiben az
információ a gyógyszer jótékony hatására 
vonatkozik, a neki tulajdonított 
kockázatokat is ismerteti;
b) figyelembe veszi a betegek általános 
szükségleteit az elvárásait;
c) tényeken alapul, igazolható, valamint a 
tények bizonyító erejének mértékéről is 
felvilágosítást ad;
d) aktuális, és tartalmazza az információ 
közzétételének vagy legutóbbi 
felülvizsgálatának dátumát;
e) megbízható, tényadatait tekintve 
helytálló és nem megtévesztő;
f) a széles nyilvánosság számára vagy 
annak tagjai számára érthető;
g) egyértelműen meghatározza az 
információ forrását: megnevezve a 
rendelkezésre bocsátót, és megadva az 
információ alapjául szolgáló 
dokumentumokra való hivatkozást;
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h) nem áll ellentmondásban az 
alkalmazási előírással, a gyógyszercímkén 
és a betegtájékoztatón – az illetékes 
hatóság által engedélyezett formában –
szereplő adatokkal.

Or. en

Indokolás

Mindaddig, amíg a tájékoztatás a hivatalos dokumentumokra korlátozódik, nincs szükség 
semmiféle minőségi kritériumra.

Módosítás 189
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) figyelembe veszi a betegek általános
szükségleteit az elvárásait;

b) betegközpontú, a betegek 
szükségleteinek jobb kielégítésére;

Or. en

Indokolás

Az átfogalmazás célja a javaslat egyik fő céljának – nevezetesen a betegek által kért és egyedi 
szükségleteinek jobban megfelelő – tájékoztatás megfelelőbb megjelenítése.

Módosítás 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az irányelv hatálybalépéstől számított 
egy éven belül a Bizottság a 
betegképviseleti és fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel, orvosi és gyógyszerész-
szervezetekkel, a tagállamokkal és más 
érdekelt felekkel való konzultációt 
követően értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató érthetősége és 
pontossága, és azok nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek tekintetében 
képviselt értéke tekintetében. A Bizottság 
a fenti adatok elemzése után adott esetben 
iránymutatás iránti javaslatot terjeszt elő
az alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató elrendezésének 
és tartalmának javítására annak 
biztosítása érdekében, hogy azok értékes 
információforrások legyenek a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek számára.

Or. en

Indokolás

Az elsődleges hangsúly az alkalmazási előírás és a csomagolásban található betegtájékoztató 
érthetőségén, egyértelműségének és felfoghatóságának javításán van minden tagállamban.

Módosítás 191
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – bevezető rész 
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az információk tartalmazzák a 
következőket:

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja által a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott minden, orvosi 
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rendelvényhez kötött gyógyszerre 
vonatkozó, a 86. cikk (2) bekezdésében 
említett tényszerű, tájékoztató közlésnek
tartalmazzák a következőket:

Or. en

Indokolás

Fontos annak megelőzése, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket csak „emlékeztető 
reklámként” vagy pedig a forgalombahozatali engedély jogosultja imázsának és nevének 
népszerűsítésére használják.

Módosítás 192
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – bevezető rész 
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az információk tartalmazzák a 
következőket:

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja által a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott minden, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerre 
vonatkozó, a 86. cikk (2) bekezdésében 
említett tényszerű, tájékoztató közlésnek
tartalmazzák a következőket:

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni, hogy ez a cikk a forgalombahozatali engedély jogosultja által 
rendelkezésre bocsátott információra vonatkozik.

Módosítás 193
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utalás arra, hogy az információ segíti a 
beteg és az egészségügyi dolgozók közti 
kapcsolatot, de nem helyettesíti azt, 
valamint hogy a betegnek az 
információkkal kapcsolatos további 
felvilágosításért egészségügyi 
szakemberekhez kell fordulnia;

b) utalás arra, hogy a közlés segíti a beteg 
és az egészségügyi dolgozók közti 
kapcsolatot, de nem helyettesíti azt, 
valamint hogy a betegnek az 
információkkal kapcsolatos további 
felvilágosításért egészségügyi 
szakemberekhez kell fordulnia;

Or. en

Indokolás

Fontos annak megelőzése, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket csak „emlékeztető 
reklámként” vagy pedig a forgalombahozatali engedély jogosultja imázsának és nevének 
népszerűsítésére használják.

Módosítás 194
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) utalás arra, hogy az információ a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
származik;

c) azzal kezdődő nyilatkozat, hogy a közlés
a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától vagy képviselőjétől 
származik;

Or. en

Indokolás

Fontos annak megelőzése, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket csak „emlékeztető 
reklámként” vagy pedig a forgalombahozatali engedély jogosultja imázsának és nevének 
népszerűsítésére használják.
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Módosítás 195
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) utalás arra, hogy az információ a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától
származik;

c) utalás arra, hogy az információ [a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának neve] származik;

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság „a forgalombahozatali engedély jogosultja” megfogalmazást nem használja 
általánosan és nem is érti. A fogyasztóknak joguk van azon vállalat nevének megismerésére, 
amely fizet az információ nyújtásáért és felelős a megadott információkért.

Módosítás 196
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) utalás arra, hogy az információ a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
származik;

c) utalás arra, hogy az információt a 
forgalombahozatali engedély megnevezett 
jogosultja vagy képviselője bocsátja 
rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja képviseletében végezheti harmadik személy a 
rendelkezésre bocsátást. A közlés olvasói nem feltétlenül ismerik a „forgalombahozatali 
engedély jogosultja” kifejezést. Jelentőségteljesebb és érthetőbb a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának nevét feltüntető nyilatkozat.
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Módosítás 197
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) postai vagy elektronikus cím megadása, 
amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.

d) postai vagy elektronikus cím megadása, 
amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket vagy bővebb információ 
iránti kérelmet küldhet a
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának. 

Or. en

Indokolás

A „postai” (postal) szó megfelelőbb, mint a „postázási” (mailing).

Módosítás 198
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) postai vagy elektronikus cím 
megadása, amelyre a nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a nemzeti illetékes 
hatóságok számára.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak tudnia kell, hogy mely hatósággal kell felvenni a kapcsolatot, ha a 
tájékoztatás megtévesztő vagy nem megfelelő.
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Módosítás 199
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) postai vagy elektronikus cím 
megadása, amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a nemzeti illetékes 
hatóságok számára;

Or. en

Indokolás

Ha az olvasó úgy ítéli meg, hogy az információ megtévesztő vagy nem megfelelő, tájékoztatást 
kell arról kapnia, hogy kihez kell panasszal fordulni. A mellékhatások jelentésére vonatkozó 
nyilatkozat összhangban áll a farmakovigilanciai irányelv rendelkezéseivel.

Módosítás 200
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) postai vagy elektronikus cím 
megadása, amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a nemzeti illetékes 
hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 201
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) felhívás a nyilvánossághoz a 
gyógyszer gyanított mellékhatásainak 
orvos, gyógyszerész, egészségügyi 
szakember vagy illetékes nemzeti hatóság 
számára történő bejelentésére, megadva a 
nemzeti illetékes hatóság nevét s 
internetcímét, postacímét és / vagy 
telefonszámát.

Or. en

Módosítás 202
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„db) felhívás a nyilvánossághoz a 
gyógyszer gyanított mellékhatásainak 
orvos, gyógyszerész, egészségügyi 
szakember vagy illetékes nemzeti hatóság 
számára történő bejelentésére.”

Or. en

Indokolás

A farmakovigilanciára irányuló jogalkotási eljárás keretében megfogalmazott
kompromisszumnak megfelelő felhívás.

Módosítás 203
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) felhívás a nyilvánossághoz az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszer gyanított 
mellékhatásainak orvos, gyógyszerész, 
egészségügyi szakember vagy illetékes 
nemzeti hatóság számára történő 
bejelentésére.

Or. en

Indokolás

A mellékhatások jelentésére vonatkozó nyilatkozat összhangban áll a farmakovigilanciai 
irányelv rendelkezéseivel.

Módosítás 204
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az információkban nem szerepelhetnek 
a következők:

3. Ezekben a tényszerű, tájékoztató 
közlésekben nem szerepelhetnek a 
következők:

Or. en

Indokolás

Csak megbízható összehasonlító információk teszik lehetővé a betegek számára a tájékozott 
választást. Fontos megelőzni azt, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket reklám 
terjesztésének álcázására használják.



PE441.215v02-00 126/190 AM\817858HU.doc

HU

Módosítás 205
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző gyógyszerek 
összehasonlítása;

törölve

Or. en

Indokolás

Eddig sajnos nem készült a gyógyszerek közötti összehasonlítás. Így erre itt nem kell 
hivatkozni.

Módosítás 206
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 d cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző gyógyszerek 
összehasonlítása;

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos megelőzni azt, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket reklám terjesztésének 
álcázására használják. A tájékoztatás és a reklám közötti megkülönböztetést még inkább 
hangsúlyozni kell.
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Módosítás 207
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző gyógyszerek 
összehasonlítása;

törölve

Or. en

Indokolás

Csak megbízható összehasonlító információk teszik lehetővé a betegek számára a tájékozott 
választást. Fontos megelőzni azt, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket reklám 
terjesztésének álcázására használják.

Módosítás 208
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző gyógyszerek 
összehasonlítása;

a) különböző gyógyszerek minőség, 
biztonság és hatásosság alapján történő 
összehasonlítása, ha azt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bocsátja rendelkezésre, kivéve:
– ha ez az összehasonlítás hivatalosan 
jóváhagyott dokumentumban – mint 
például az alkalmazási előírásban –
szerepel;
– ha az összehasonlítás alapja a 
vonatkozó nemzeti hatóságok vagy az 
Európai Gyógyszerügynökség által 
közzétett, összehasonlító tudományos 
vizsgálat;
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– ha az összehasonlítások a 726/2004/EK 
rendelet 13. cikkében említett, olyan 
európai nyilvános értékelő jelentésben 
szerepelnek, amely felsorolja a 
rendelkezésre álló többi terápiás 
lehetőséget és azt, hogy az új gyógyszer 
terápiás értéket képvisel-e.

Or. en

Indokolás

Egyes gyógyszerek alkalmazási előírásában és csomagolásban található 
betegtájékoztatójában szerepel összehasonlítás. A meglévő összehasonlítások kizárásához 
ténylegesen az kell, hogy a forgalombahozatai engedély jogosultja által megadott információk 
hiányosak legyenek. Ez befolyásolná a jóváhagyási eljárást is. Nem szabad visszafogni a 
különféle gyógyszerek minősége, biztonságossága és hatásossága terén a független nemzeti 
hatóságok és az EMA által folytatott, összehasonlító tudományos vizsgálatokat.

Módosítás 209
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a gyógyszerfogyasztás bármilyen 
ösztönzése vagy előmozdítása;

Or. en

Indokolás

Fontos megelőzni azt, hogy a tényszerű, tájékoztató közléseket reklám terjesztésének 
álcázására használják. A tájékoztatás és a reklám közötti megkülönböztetést fokozottan kell 
hangsúlyozni.

Módosítás 210
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan más gyógyszerekre vonatkozó 
információk, melyek esetében a 
gyógyszergyár nem a forgalombahozatali 
engedély jogosultja.

Or. en

Indokolás

Mindenféleképpen meg kell tiltani a külső vállalatok részéről az illetékes hatóságok által 
forgalomba hozatali engedélyt kapott gyógyszerek elleni félretájékoztatási kampányt. A 
tilalmat ki kell terjeszteni az egészségügyi szakembereknek szóló reklámra és tájékoztatásra 
is. A gyógyszerágazat vizsgálatának előzetes jelentésében az originátor cégek részéről a 
generikus gyógyszerekre vonatkozó, például a nyilvánosság felé irányuló félretájékoztatási 
kampányt azonosították a késleltetési stratégiák egyikeként.

Módosítás 211
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az irányelv hatálybalépéstől számított 
három éven belül a Bizottság a 
betegképviseleti és fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel, orvosi és gyógyszerész-
szervezetekkel, a tagállamokkal és más 
érdekelt felekkel való konzultációt 
követően értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató érthetősége és 
pontossága, és azok nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára való 
értéke tekintetében. A Bizottság a fenti 
adatok elemzése után adott esetben 
iránymutatás iránti javaslatot terjeszt be 
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az alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató elrendezésének 
és tartalmának javítására annak 
biztosítása érdekében, hogy azok értékes 
információforrások legyenek a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek számára.

Or. en

Indokolás

Az elsődleges az alkalmazási előírás és a csomagolásban található betegtájékoztató 
érthetőségén, egyértelműségének és felfoghatóságának javítása minden tagállamban.

Módosítás 212
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat 
terjesztenek, szerepeljen az adott 
gyógyszerre vonatkozó alkalmazási előírás 
és betegtájékoztató is a gyógyszer 
forgalomba hozatalát engedélyező 
tagállamok hivatalos nyelvén.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain 
szerepeljen az általuk forgalmazott, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerre 
vonatkozó alkalmazási előírás és 
betegtájékoztató illetékes hatóság által 
jóváhagyott legutolsó frissített változata is 
a gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező tagállamok hivatalos nyelvén.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről a forgalombahozatali engedély jogosultja által 
az internetes oldalukon megadott információknak naprakésznek kell lenniük.
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Módosítás 213
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
szerepeljen az adott gyógyszerre vonatkozó 
alkalmazási előírás és betegtájékoztató is a 
gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező tagállamok hivatalos nyelvén.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
pontosan szerepeljen az adott gyógyszerre 
vonatkozó alkalmazási előírás és 
betegtájékoztató is a gyógyszer forgalomba 
hozatalát engedélyező tagállamok hivatalos 
nyelvén.

Or. fr

Módosítás 214
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat 
terjesztenek, szerepeljen az adott
gyógyszerre vonatkozó alkalmazási előírás 
és betegtájékoztató is a gyógyszer 
forgalomba hozatalát engedélyező 
tagállamok hivatalos nyelvén.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről dokumentumokat tesznek 
elérhetővé, pontosan szerepeljen a 
gyógyszerre vonatkozó alkalmazási előírás 
és betegtájékoztató is a gyógyszer 
forgalomba hozatalát engedélyező 
tagállamok hivatalos nyelvén.

Or. en
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Indokolás

Az elérhetővé tett információkat változtatás vagy kihagyás nélkül kell közzétenni.

Módosítás 215
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
szerepeljen az adott gyógyszerre vonatkozó 
alkalmazási előírás és betegtájékoztató is a 
gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező tagállamok hivatalos nyelvén.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
pontosan szerepeljen az adott gyógyszerre 
vonatkozó alkalmazási előírás és 
betegtájékoztató is a gyógyszer forgalomba 
hozatalát engedélyező tagállamok hivatalos 
nyelvén.

Or. en

Indokolás

A jóváhagyott információkat változtatás vagy kihagyás nélkül kell megjeleníteni.

Módosítás 216
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre hivatkozó internetes 
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oldalán legyen feltűnő hivatkozás a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének l) pontjában és 57. cikkének 
(2) bekezdésében említett közösségi 
adatbázisra (a továbbiakban: az 
Eudrapharm-adatbázis).

Or. en

Indokolás

Az Eudrapharm-adatbázisra – melyet az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben emberi és állatgyógyászati célra fejlesztett összes gyógyszerre vonatkozó 
információforrásként alakítottak ki – mutató hivatkozás tudatosítaná a nyilvánosságban e 
közösségi adatbázis létezését, amely funkciók és keresési lehetőségek széles skáláját kínálja.

Módosítás 217
Linda Mcavan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre hivatkozó internetes 
oldalán legyen hivatkozás a 7262004/EK 
rendelet 57. cikke (1) bekezdésének l) 
pontjában és 57. cikkének (2) 
bekezdésében említett közösségi 
adatbázisra, és az irányelv 106. cikkében, 
illetve a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkében említett közösségi biztonsági 
internetes portálra.

Or. en

Indokolás

Az Eudrapharm-adatbázisra mutató hivatkozás tudatosítaná ezt a hasznos beteginformációs 
erőforrást, mely funkciók és keresési lehetőségek széles skáláját kínálja. A nemzeti és 
közösségi biztonsági internetes portálra mutató hivatkozás lehetővé tenné a betegek számára 
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a gyógyszerek biztonságosságára vonatkozó további információkhoz való hozzáférést.

Módosítás 218
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre hivatkozó internetes 
oldalán legyenek hivatkozások a 
726/2004/EK rendelet 57. cikke (1) 
bekezdésének l) pontjában és 57. cikkének 
(2) bekezdésében említett közösségi 
adatbázisra (a továbbiakban: az 
Eudrapharm-adatbázis).

Or. en

Indokolás

Az Eudrapharm-adatbázisra – melyet az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben emberi és állatgyógyászati célra fejlesztett összes gyógyszerre vonatkozó 
információforrásként alakítottak ki – mutató ilyen hivatkozás tudatosítaná a nyilvánosságban 
e közösségi adatbázis létezését, mely funkciók és keresési lehetőségek széles skáláját kínálja.

Módosítás 219
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az Ügynökség az Eudrapharm-
adatbázisban és a tagállami illetékes 



AM\817858HU.doc 135/190 PE441.215v02-00

HU

hatóságok internetes oldalukon 
közzéteszik a következők naprakész 
változatát:
- a jóváhagyott alkalmazási előírás;
- a jóváhagyott, csomagolásban található 
betegtájékoztató;
- a másodlagos és elsődleges csomagolás, 
illetve a mellékelt eszközök 
mintapéldánya;
- az európai nyilvános értékelő jelentés, és 
adott esetben annak összegzése a 
nyilvánosság számra érthető módon 
megírva.
A tagállami illetékes hatóságok az orvosi 
rendelvényhez kötött bármely gyógyszerre 
hivatkozó minden internetes oldalon 
elhelyezi az Eudrapharm-adatbázis 
megfelelő internetes oldalára mutató 
hivatkozást.

Or. en

Indokolás

Fontos az egyenlőtlenségek kezelése a jogszabályban előírt információk (címkézés, 
alkalmazási előírás; csomagolás mintapéldánya) és a tudományos információk (nyilvános 
értékelő jelentések) nyilvános elérhetőségének biztosításával nemzeti szinten, minden 
tagállamban, illetve közösségi szinten egyaránt. A nemzeti illetékes hatóság internetes oldalán 
az Eudrapharm-adatbázisra mutató hivatkozás elhelyezése segítené e közösségi adatbázis 
létezésének tudatosítását, mely funkciók és keresési lehetőségek széles skáláját kínálja.

Módosítás 220
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az Ügynökség az Eudrapharm-
adatbázisban és a tagállami illetékes 
hatóságok internetes oldalukon 
közzéteszik a következők naprakész 
változatát:
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- a jóváhagyott alkalmazási előírás;
- a jóváhagyott, csomagolásban található 
betegtájékoztató;
- a másodlagos és elsődleges csomagolás, 
illetve a mellékelt eszközök 
mintapéldánya;
- az európai nyilvános értékelő jelentés, és 
adott esetben annak összegzése a 
nyilvánosság számra érthető módon 
megírva.
A tagállami illetékes hatóságok az orvosi 
rendelvényhez kötött bármely gyógyszerre 
hivatkozó minden internetes oldalon 
elhelyezi az Eudrapharm-adatbázis 
megfelelő internetes oldalára mutató 
hivatkozást.

Or. en

Indokolás

Fontos az egyenlőtlenségek kezelése a jogszabályban előírt információk (címkézés, 
alkalmazási előírás; csomagolás mintapéldánya) és a tudományos információk (nyilvános 
értékelő jelentések) nyilvános elérhetőségének biztosításával nemzeti szinten, minden 
tagállamban, illetve közösségi szinten egyaránt. A nemzeti gyógyszerszabályozó hatóság 
internetes oldalán az Eudrapharm-adatbázisra mutató ilyen hivatkozás elhelyezése segítené e 
közösségi adatbázis létezésének tudatosítását, mely funkciók és keresési lehetőségek széles 
skáláját kínálja.

Módosítás 221
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point 5 (új)
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok elérhetővé teszik a 
nemzeti illetékes hatóságok internetes 
oldalán a gyógyszer alkalmazási 
előírásának, a gyógyszercímkéjének és a 
csomagolásban található 
betegtájékoztatójának jóváhagyott és 
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frissített változatát, és adott esetben az 
értékelő jelentés nyilvánosan elérhető 
változatát.
A nemzeti illetékes hatóságok vonatkozó 
internetes oldalai tartalmaznak az 
Eudrapharm-adatbázisra mutató 
hivatkozásokat.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell állapítani az illetékes hatóságok kötelezettségeit.

Módosítás 222
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont (új)
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok elérhetővé teszik a 
nemzeti illetékes hatóságok internetes 
oldalán a gyógyszer alkalmazási 
előírásának, a gyógyszercímkéjének és a 
csomagolásban található 
betegtájékoztatójának jóváhagyott és 
frissített változatát, és adott esetben az 
értékelő jelentés nyilvánosan elérhető 
változatát. A nemzeti illetékes hatóságok 
vonatkozó internetes oldalai tartalmaznak 
az Eudrapharm-adatbázisra mutató 
hivatkozásokat.

Or. en

Indokolás

A hatályos jogszabályok már előírják a tagállamoknak ezen információk rendelkezésre 
bocsátását, de fontos e kötelezettség pontosítása és annak biztosítása, hogy a fogyasztók az 
interneten keresztül elérhessék ezeket az információkat.
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Módosítás 223
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 726/2004/EK rendelet 13. cikkében 
említett európai nyilvános értékelő 
jelentés összefoglalója felsorolja a 
rendelkezésre álló többi terápiás 
lehetőséget és azt, hogy az új gyógyszer 
kézzelfogható terápiás értéket képvisel-e.

Or. en

Indokolás

Csak megbízható összehasonlító információk teszik lehetővé a betegek számára a tájékozott 
választást. Egyes alkalmazási előírások és csomagolásban található betegtájékoztatók már 
adnak ilyen összehasonlító információkat. Ezt általánossá kell tenni és módszeresen 
ismertetni kell az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalójának ugyanazon 
szakaszában. Például a „Miért kapott a termék jóváhagyást?” szakaszban kell felsorolni a 
rendelkezésre álló más terápiás lehetőségeket és azt, hogy az új gyógyszer kézzelfogható 
terápiás értéket képvisel-e („hozzáadott terápiás érték” a hatásosság, biztonságosság vagy 
kényelem szempontjából).

Módosítás 224
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 726/2004/EK rendelet 13. cikkében 
említett európai nyilvános értékelő 
jelentés összefoglalója felsorolja a 
rendelkezésre álló többi terápiás 
lehetőséget és azt, hogy az új gyógyszer 
kézzelfogható terápiás értéket képvisel-e.
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Or. en

Indokolás

Csak megbízható összehasonlító információk teszik lehetővé a betegek számára a tájékozott 
választást. Egyes alkalmazási előírások és csomagolásban található betegtájékoztatók már 
adnak ilyen összehasonlító információkat. Ezt általánossá kell tenni és módszeresen 
ismertetni kell az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalójának ugyanazon 
szakaszában. Például a „Miért kapott a termék jóváhagyást?” szakaszban kell felsorolni a 
rendelkezésre álló más terápiás lehetőségeket és azt, hogy az új gyógyszer kézzelfogható 
terápiás értéket képvisel-e („hozzáadott terápiás érték” a hatásosság, biztonságosság vagy 
kényelem szempontjából).

Módosítás 225
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 726/2004/EK rendelet 13. cikkében 
említett európai nyilvános értékelő 
jelentés összefoglalóját hiperhivatkozással 
kell kapcsolni a 2001/20/EK irányelv 11. 
cikkében említett klinikai vizsgálati 
adatbázis (a továbbiakban: az EudraCT-
adatbázis) megfelelő vizsgálataihoz.

Or. en

Indokolás

Az EudraCT-adatbázisra mutató hivatkozás elősegítené a vizsgálatok tudományos 
eredményeihez való hozzáférést. A tudományos vizsgálatok eredményei elengedhetetlenek a 
megbízható információk kialakításához és megértéséhez.

Módosítás 226
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100e. cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
1c) A 726/2004/EK rendelet 13. cikkében 
említett európai nyilvános értékelő 
jelentés összefoglalóját hiperhivatkozással 
kell kapcsolni a 2001/20/EK irányelv 11. 
cikkében említett klinikai vizsgálati 
adatbázis (a továbbiakban: az EudraCT-
adatbázis) megfelelő vizsgálataihoz.

Or. en

Indokolás

Az EudraCT-adatbázisra mutató hivatkozás elősegítené a vizsgálatok tudományos 
eredményeihez való hozzáférést. A tudományos vizsgálatok eredményei elengedhetetlenek a 
megbízható információk kialakításához és megértéséhez.

Módosítás 227
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 e cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság a forgalombahozatali 
engedély jogosultjaitól egy orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerrel 
kapcsolatban a Közösség bármely olyan 
hivatalos nyelvén információt kérhessen, 
amely hivatalos nyelv azon tagállamokban, 
ahol a gyógyszer engedélyezve van. A 
választ azon a nyelven kell 
megfogalmazni, amelyen a kérdés érkezett.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság a forgalombahozatali 
engedély jogosultjaitól egy orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerrel 
kapcsolatban a Közösség bármely olyan 
hivatalos nyelvén információt kérhessen, 
amely hivatalos nyelv azon tagállamokban, 
ahol a gyógyszer engedélyezve van. A 
választ azon a nyelven kell 
megfogalmazni, amelyen a kérdés érkezett. 
A forgalombahozatali engedély jogosultja 
a kérdést és a választ a kérdést követő 10 
évig megőrzi, és kérésre az illetékes 
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hatóságok rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjának meg kell őriznie a nyilvánosság által felvetett 
kérdéseket és a válaszokat is, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az illetékes hatóságok 
kérésére az ellenőrzés.

Módosítás 228
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 e cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság a forgalombahozatali 
engedély jogosultjaitól egy orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerrel 
kapcsolatban a Közösség bármely olyan 
hivatalos nyelvén információt kérhessen, 
amely hivatalos nyelv azon tagállamokban, 
ahol a gyógyszer engedélyezve van. A 
választ azon a nyelven kell 
megfogalmazni, amelyen a kérdés érkezett.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság a forgalombahozatali 
engedély jogosultjaitól egy orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerrel 
kapcsolatban a Közösség bármely olyan 
hivatalos nyelvén információt kérhessen, 
amely hivatalos nyelv azon tagállamokban, 
ahol a gyógyszer engedélyezve van. A 
választ azon a nyelven kell 
megfogalmazni, amelyen a kérdés érkezett. 
A válaszokat ellenőrzésre a nemzeti 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjának rendelkezésre kell bocsátania a válaszokat, 
hogy azokat a nemzeti illetékes hatóságok egyszerűen ellenőrizhessék.
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Módosítás 229
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Anélkül, hogy aránytalanul nagy terhet 
rónának a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira, a tagállamok biztosítják,
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az e címmel összhangban 
rendelkezésre bocsátott információt a 
fogyatékossággal élők számára is 
elérhetővé tegyék.

1. A tagállamok az e címmel összhangban 
rendelkezésre bocsátott információt a 
fogyatékossággal élők számára is 
elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 230
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Anélkül, hogy aránytalanul nagy terhet 
rónának a forgalombahozatali engedély 
jogosultjaira, a tagállamok biztosítják,
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai az e címmel összhangban 
rendelkezésre bocsátott információt a 
fogyatékossággal élők számára is 
elérhetővé tegyék.

1. A tagállamok az e címmel összhangban 
rendelkezésre bocsátott információt a 
fogyatékossággal élők számára is 
elérhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelőssége, hogy az egészségügyi információkat a fogyatékkal élők számára is 
rendelkezésre bocsássák.
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Módosítás 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési módszerekkel gondoskodnak 
arról, hogy ne kerülhessen sor 
visszaélésekre azon esetekben, ha az 
orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos információt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
terjeszti a széles nyilvánosság vagy annak 
egy része számára.

1. A tagállamok, annak garantálásával 
gondoskodnak arról, hogy ne kerülhessen 
sor visszaélésekre, hogy csak a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
szolgáltathat a széles nyilvánosság vagy 
annak egy része számára és kizárólag 
olyan információkat, melyeket az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok 
jóváhagytak, és csak a terjesztéshez 
jóváhagyott formában. A tagállamok ettől 
eltérve folytathatják a 2008. december 31. 
előtt bevezetett ellenőrzési 
mechanizmusok használatát. Ezeket a 
rendszereket a Bizottság ellenőrzi és 
jóváhagyja.

Or. en

Módosítás 232
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési módszerekkel gondoskodnak 
arról, hogy ne kerülhessen sor 
visszaélésekre azon esetekben, ha az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett 

1. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési módszerekkel gondoskodnak 
arról, hogy ne kerülhessen sor 
visszaélésekre azon esetekben, ha az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett 
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gyógyszerekkel kapcsolatos információt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
terjeszti a széles nyilvánosság vagy annak 
egy része számára.

gyógyszerekkel kapcsolatos közléseket a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bocsátja rendelkezésre a széles 
nyilvánosság vagy annak egy része 
számára.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű kudarccal zárult az Egyesült Államokban a közvetlenül a fogyasztóknak szóló 
reklámok, illetve Európában a közvetlenül a felíró orvosnak szóló reklámok utólagos 
ellenőrzése. A vonatkozó szabályozó hatóságok hajlamosak arra, hogy túl későn fedezzék fel a 
jogsértést, gyakran csak akkor, amikor a kár már bekövetkezett, és nehézségeik vannak a 
szankcionálás terén is. Az ellenőrzés függetlenségét nem garantálhatják megfelelően az olyan 
intézkedések, mint a magatartási kódexen alapuló önszabályozás vagy társszabályozás.

Módosítás 233
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési módszerekkel gondoskodnak 
arról, hogy ne kerülhessen sor 
visszaélésekre azon esetekben, ha az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatos információt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
terjeszti a széles nyilvánosság vagy annak 
egy része számára.

1. A tagállamok és az Európai Bizottság 
megfelelő és hatékony ellenőrzési 
módszerekkel gondoskodnak arról, hogy ne 
kerülhessen sor visszaélésekre azon 
esetekben, ha az orvosi rendelvényhez 
kötött, engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatos információt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
terjeszti a széles nyilvánosság vagy annak 
egy része számára.

Or. en

Indokolás

A tagállamok előtt álló, a megfelelő ellenőrzési rendszer létrehozása és végrehajtása terén 
fennálló kihívásokat tekintve fontos, hogy az Európai Bizottság erősebb támogató szerepet 
töltsön be az ellenőrzésben.
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Módosítás 234
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen módszereknek az illetékes hatóságok 
által a terjesztést megelőzően elvégzett 
információ-ellenőrzésen kell alapulniuk, 
kivéve ha

 Ezen módszereknek az illetékes hatóságok 
által a terjesztést megelőzően elvégzett 
közlésellenőrzésen kell alapulniuk, kivéve 
ha

Or. en

Indokolás

Egyértelmű kudarccal zárult az Egyesült Államokban a közvetlenül a fogyasztóknak szóló 
reklámok, illetve Európában a közvetlenül a felíró orvosnak szóló reklámok utólagos 
ellenőrzése. A vonatkozó szabályozó hatóságok hajlamosak arra, hogy túl későn fedezzék fel a 
jogsértést, gyakran csak akkor, amikor a kár már bekövetkezett, és nehézségeik vannak a 
szankcionálás terén is. Az ellenőrzés függetlenségét nem garantálhatják megfelelően az olyan 
intézkedések, mint a magatartási kódexen alapuló önszabályozás vagy társszabályozás.

Módosítás 235
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az illetékes hatóságok már jóváhagyták a 
tájékoztatás tartalmát; vagy

- az illetékes hatóságok már jóváhagyták a 
dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése nem szükséges, ha az illetékes hatóságok 
által már jóváhagyott dokumentumokról van szó.
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Módosítás 236
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- más módszer ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést biztosít.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzés egyetlen elfogadható módja az engedélyezés előtti ellenőrzés.

Módosítás 237
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- más módszer ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést biztosít.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyértelmű kudarccal zárult az Egyesült Államokban a közvetlenül a fogyasztóknak szóló 
reklámok, illetve Európában a közvetlenül a felíró orvosnak szóló reklámok utólagos 
ellenőrzése. A vonatkozó szabályozó hatóságok hajlamosak arra, hogy túl későn fedezzék fel a 
jogsértést, gyakran csak akkor, amikor a kár már bekövetkezett, és nehézségeik vannak a 
szankcionálás terén is. Az ellenőrzés függetlenségét nem garantálhatják megfelelően az olyan 
intézkedések, mint a magatartási kódexen alapuló önszabályozás vagy társszabályozás.
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Módosítás 238
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- más módszer ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést biztosít.

- más módszer ezzel egyenértékű,, a 
gyógyszeripartól független és hatékony 
ellenőrzést biztosít.

Or. en

Indokolás

Mivel az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről, és ennélfogva erősen kényes 
információkról van szó, garantálni kell, hogy a szabályozó szervek függetlenek legyenek a 
forgalombahozatali engedély jogosultja részéről kifejtett befolyásnak.

Módosítás 239
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy 
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

törölve

Or. en
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Indokolás

Sok tagállam véleménye szerint túlságosan gyenge az információk önszabályozó vagy
társszabályozó szervek általi önkéntes ellenőrzési rendszere. Ennek ellenére néhány 
tagállamban gyakorlat az önszabályozó rendszer. Az önszabályozó rendszerek 
eredményessége és határozottsága nagyban múlik a társadalom kulturális és jogi felfogásától, 
és azért az nem szabályozható az összes tagállamra kiterjedően.

Módosítás 240
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy 
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzés egyetlen elfogadható módja az engedélyezés előtti ellenőrzés.

Módosítás 241
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/838/EK irányelv
100g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy 
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyértelmű kudarccal zárult az Egyesült Államokban a közvetlenül a fogyasztóknak szóló 
reklámok, illetve Európában a közvetlenül a felíró orvosnak szóló reklámok utólagos 
ellenőrzése. A vonatkozó szabályozó hatóságok hajlamosak arra, hogy túl későn fedezzék fel a 
jogsértést, gyakran csak akkor, amikor a kár már bekövetkezett, és nehézségeik vannak a 
szankcionálás terén is. Az ellenőrzés függetlenségét nem garantálhatják megfelelően az olyan 
intézkedések, mint a magatartási kódexen alapuló önszabályozás vagy társszabályozás.

Módosítás 242
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak társszabályozó szervek 
által elvégzett önkéntes ellenőrzése, illetve 
ilyen testületek munkájának igénybe 
vétele, amennyiben a tagállami bírósági 
vagy közigazgatási eljárások mellett 
lehetőség van eljárást kezdeményezni e 
testületek előtt is.
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Or. en

Indokolás

Megfelelő ellenőrzési rendszerre van szükség az információkkal való visszaélés elkerülése 
érdekében. Az önszabályozás nem tűnik elég kényszerítő erejű eszköznek e cél eléréséhez.

Módosítás 243
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak társszabályozó szervek 
által elvégzett önkéntes ellenőrzése, illetve 
ilyen testületek munkájának igénybe 
vétele, amennyiben a tagállami bírósági 
vagy közigazgatási eljárások mellett 
lehetőség van eljárást kezdeményezni e 
testületek előtt is.

Or. en

Indokolás

Az önszabályozás nem megfelelő eszköz a fogyasztóvédelem legmagasabb szintjének 
biztosítására.

Módosítás 244
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság olyan 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cím 
alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely magatartási kódexet 
is tartalmaz a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai számára, akik 
engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A Bizottság az irányelv 
hatályba lépéséig megállapítja, és a 
szerzett tapasztalatok alapján 
rendszeresen aktualizálja az említett 
iránymutatásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés félreértelmezhető, illetve joghézagként visszaéléshez vezethet. Legalábbis 
annak a kockázatát hordozza, hogy a 100b. cikk rendelkezései céljukat veszítik.

Módosítás 245
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamokkal, valamint a 
betegszervezetekkel és egészségügyi 
szakemberekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság olyan 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cím 
alapján közzétehető információkra
vonatkozóan, amely magatartási kódexet is 
tartalmaz a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, akik engedélyezett, 
orvosi rendelvényhez kötött 

A tagállamokkal, a betegképviseleti és 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel, 
társadalmi egészségbiztosítási 
szervezetekkel és egészségügyi 
szakemberekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság olyan 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cím 
alapján közzétehető közlésekre, a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
kidolgozására, a klinikai vizsgálatok 
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gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A Bizottság az irányelv 
hatályba lépéséig megállapítja, és a szerzett 
tapasztalatok alapján rendszeresen 
aktualizálja az említett iránymutatásokat.

eredményeinek a gyógyszert felírók felé 
történő, reklámcélú publikációs 
gyakorlatára vonatkozóan, amely kötelező 
magatartási kódexet és visszatartó 
szankciókat is tartalmaz a 
forgalombahozatali engedélyek 
magatartási kódexet be nem tartó 
jogosultjai számára. Az 
iránymutatásoknak olyan rendelkezéseket 
kell tartalmazniuk, amelyek biztosítják, 
hogy a szűkebb körű nyilvánosság az 
illetékes hatóságoknál panaszt tehessen az 
információ rendelkezésre bocsátása során 
előforduló megtévesztő gyakorlatok ellen.
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a tájékoztatás a nyilvánosságot célozza meg, a betegképviseleti és fogyasztóvédelmi 
szervezeteket be kell vonni az iránymutatások meghatározásának folyamatába. Az 
egészségügyi szakemberek szintén kulcsfontosságúak, mivel a betegek számára a felírt 
gyógyszerekkel kapcsolatban ők az információ forrásai – és ennek továbbra is így kell 
maradnia.

Módosítás 246
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság olyan 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cím 
alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely magatartási kódexet is 
tartalmaz a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, akik engedélyezett, 

A tagállamokkal és más érdekeltekkel 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság olyan iránymutatásokat dolgoz ki 
az e cím alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely kötelező magatartási 
kódexet is tartalmaz a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai számára, akik 
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orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak. 
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

engedélyezett, orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak. 
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A kódex és az iránymutatás kidolgozásába be kell vonni az egyéb érdekelteket, így a 
betegeket, egészségügyi szakembereket és a gyógyszeripart is. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja betartja a Bizottság által a magatartási 
kódexben megállapított szabályokat, az önkéntesség helyett elő kell írni annak kötelező 
jellegét.

Módosítás 247
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek egy gyógyszerekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazó internetes oldalt, 
regisztráltatják azt az adott weboldal
országjelölő felső szintű domainneve 
szerinti tagállam illetékes nemzeti 
hatóságaival. Amennyiben a weboldal nem 
tartalmaz országjelölő felső szintű 
domainnevet, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja választja meg, hogy 
melyik tagállamban regisztráltatja a 
weboldalt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek az ellenőrzésük alatt álló olyan 
internetes oldalt, mely kifejezetten egy 
vagy több tagállam polgárainak szól és az 
e cím hatálya alá tartozó, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információkat tartalmaz, 
regisztráltatják azt. Amennyiben a 
weboldal nem tartalmaz országjelölő felső 
szintű domainnevet, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja választja meg, hogy 
melyik tagállamban regisztráltatja a 
weboldalt.

Or. en
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Indokolás

Szükséges pontosítás, mivel az irányelv hatálya csak a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által ellenőrzött és az uniós polgároknak szóló internetes oldalakra terjed ki. Nem 
vonatkozik az EU-n kívüli, illetve a világszintű nyilvánosságnak szóló internetes oldalakra, 
függetlenül attól, hogy az információt hol generálták, illetve hogy a szerver az EU-ban 
található-e. Ugyancsak nem vonatkozik az olyan vállalkozási oldalakra sem, melyek a 
vállalkozással kapcsolatos adatokat tartalmaznak, ideértve a termékeladási számadatokat és 
a termékkel kapcsolatos más üzleti információkat.

Módosítás 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek egy gyógyszerekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazó internetes oldalt, 
regisztráltatják azt az adott weboldal 
országjelölő felső szintű domainneve 
szerinti tagállam illetékes nemzeti 
hatóságaival. Amennyiben a weboldal nem 
tartalmaz országjelölő felső szintű 
domainnevet, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja választja meg, hogy 
melyik tagállamban regisztráltatja a 
weboldalt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek egy gyógyszerekkel kapcsolatos, 
hatóságilag jóváhagyott információkat 
tartalmazó internetes oldalt, regisztráltatják 
azt az adott weboldal országjelölő felső 
szintű domainneve szerinti tagállam 
illetékes nemzeti hatóságaival. 
Amennyiben a weboldal nem tartalmaz 
országjelölő felső szintű domainnevet, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
választja meg, hogy melyik tagállamban 
regisztráltatja a weboldalt.

Or. en

Módosítás 249
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját 
követően az ott szereplő, gyógyszerekkel 
kapcsolatos információkat a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
tartalmi változtatás nélkül a Közösség 
területén más honlapokon is terjesztheti.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzés lehetővé tételére és a felelősségi kérdésekre tekintettel is fontos, hogy 
információt csak regisztrált internetes oldalakon nyújtsanak. Irreális elvárás a hathatós 
ellenőrzés, ha az információt nem a regisztrált internetes oldalon nyújtják, és még inkább az, 
ha az információt más nyelvre lefordítják. Az illetékes hatóságok soha nem lesznek képesek az 
e rendelkezés szerinti ellenőrzés elvégzésére.

Módosítás 250
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját 
követően az ott szereplő, gyógyszerekkel 
kapcsolatos információkat a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
tartalmi változtatás nélkül a Közösség 
területén más honlapokon is terjesztheti.

törölve

Or. en

Indokolás

A felelősségi kérdések miatt és a megfelelő ellenőrzés lehetővé tétele érdekében is fontos, 
hogy információt csak regisztrált internetes oldalakon nyújtsanak. Irreális elvárás a hathatós 
ellenőrzés, ha az információt nem a regisztrált internetes oldalon nyújtják, és még inkább az, 
ha az információt más nyelvre lefordítják. Az illetékes hatóságok soha nem lesznek képesek az 
e rendelkezés szerinti ellenőrzés elvégzésére.
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Módosítás 251
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját követően 
az ott szereplő, gyógyszerekkel kapcsolatos 
információkat a forgalombahozatali 
engedély jogosultja tartalmi változtatás 
nélkül a Közösség területén más 
honlapokon is terjesztheti.

Az internetes oldal regisztrációját követően 
az ott szereplő, gyógyszerekkel kapcsolatos 
információkat a forgalombahozatali 
engedély jogosultja tartalmi változtatás 
nélkül a Közösség területén más, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
által az első bekezdésben szereplő 
rendelkezésekkel összhangban regisztrált
honlapokon is terjesztheti. Ezeken az 
internetes oldalakon hivatkozások 
helyezhetők el az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
létrehozott internetes oldalra.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja és a hamisított gyógyszerekkel foglalkozó irányelv 
által létrehozott két honlapot össze kell kapcsolni, hogy a nyilvánosság megértse, hogy az
információ eredeti és sem az internetes oldal, sem annak tartalma nem megtévesztő.

Módosítás 252
Linda Mcavan

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját követően Az internetes oldal regisztrációját követően 
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az ott szereplő, gyógyszerekkel kapcsolatos
információkat a forgalombahozatali 
engedély jogosultja tartalmi változtatás 
nélkül a Közösség területén más 
honlapokon is terjesztheti.

az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre vonatkozó tartalom 
módosításának ellenőrzésére a (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzés vonatkozik.

Or. en

Módosítás 253
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 h cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját 
követően az orvosi rendelvényhez kötött
gyógyszerekre vonatkozó tartalom 
módosításának ellenőrzésére a (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzés vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ha módosítják az internetes oldalak tartalmát, ezt abban a tagállamban kell ellenőrizni, ahol 
az internetes oldalt regisztrálták.

Módosítás 254
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját 
követően az orvosi rendelvényhez kötött
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gyógyszerekre vonatkozó tartalom 
módosításának ellenőrzésére a (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzés vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ha módosítják az internetes oldalak tartalmát, ezt abban a tagállamban kell ellenőrizni, ahol 
az internetes oldalt regisztrálták.

Módosítás 255
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 1 bekezdés – 2a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes oldal regisztrációját 
követően az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre vonatkozó tartalom 
módosításának ellenőrzésére a (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzés vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Ha módosítják az internetes oldalak tartalmát, ezt abban a tagállamban kell ellenőrizni, ahol 
az internetes oldalt regisztrálták.

Módosítás 256
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 
tartalmazhatnak más forgalomba hozatali 
engedélyre jogosult weboldalára mutató 
linkeket, kivéve ha azokat is 
regisztráltatták e bekezdésnek 
megfelelően. Ezeken a weboldalakon fel 
kell tüntetni a forgalomba hozatalt 
engedélyező illetékes hatóságot, és 
internetes oldalának címét.

2. Az (1) bekezdésnek megfelelően 
regisztrált internetes weboldalak nem 
azonosíthatják automatikusan az oldalt 
használó magánszemélyeket, és nem 
közvetíthetnek aktívan kéretlen tartalmat 
a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. Ezeken az internetes 
oldalakon videóanyagok nem 
helyezhetőek el.

E tilalom sérelme nélkül az (1) 
bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalakon lehet olyan 
videótartalom, melynek célja 
általánosságban a gyógyszerek 
biztonságos és hathatós használatának 
előmozdítása, és amely nem tartalmaz 
reklámcélú állítást egyetlen termékkel 
kapcsolatban sem. E két feltétel 
teljesülésének ellenőrzése a 100g. cikkel 
összhangban történik.

Or. en

Indokolás

A videótartalom – a reklámcélú videóanyagok kivételével – hozzáadott értéket nyújthat, ha az 
egyes gyógyszerek vagy orvosi eszközök – pl. az inhalátor – helyes használatát mutatja be. E 
videó anyagokat a 100g. cikknek megfelelően ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy azok teljesen semlegesek és nem tartalmaznak semmilyen reklámcélú állítást.

Módosítás 257
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 

2. Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak az 
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tartalmazhatnak más forgalomba hozatali 
engedélyre jogosult weboldalára mutató 
linkeket, kivéve ha azokat is 
regisztráltatták e bekezdésnek megfelelően. 
Ezeken a weboldalakon fel kell tüntetni a 
forgalomba hozatalt engedélyező illetékes 
hatóságot, és internetes oldalának címét.

illetékes hatóságok internetes oldalai 
kivételével nem tartalmazhatnak más
weboldalára mutató linkeket, kivéve ha 
azokat is regisztráltatták e bekezdésnek 
megfelelően. Ezeken a weboldalakon fel 
kell tüntetni a forgalomba hozatalt 
engedélyező illetékes hatóságot, és 
internetes oldalának címét.

Or. en

Indokolás

Nemcsak más forgalombahozatali engedélyek jogosultjai (pl. egyesült államokbeli internetes 
oldalak), de harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkek elhelyezésének 
megelőzése is fontos.

Módosítás 258
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 
tartalmazhatnak más forgalomba hozatali 
engedélyre jogosult weboldalára mutató 
linkeket, kivéve ha azokat is 
regisztráltatták e bekezdésnek megfelelően. 
Ezeken a weboldalakon fel kell tüntetni a 
forgalomba hozatalt engedélyező illetékes 
hatóságot, és internetes oldalának címét.

2. Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 
tartalmazhatnak más weboldalára mutató 
linkeket, kivéve ha azokat is 
regisztráltatták e bekezdésnek megfelelően. 
Ezeken a weboldalakon fel kell tüntetni a 
forgalomba hozatalt engedélyező illetékes 
hatóságot, és internetes oldalának címét.

Or. en

Indokolás

Nemcsak más forgalombahozatali engedélyek jogosultjai (pl. egyesült államokbeli internetes 
oldalak), de harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkek elhelyezésének 
megelőzése is fontos. Az internetes oldal regisztrációjára és ellenőrzés alatt állására 
vonatkozó jelzés az olvasókban azt az érzetet keltheti, hogy a linkelt más internetes oldalakra 
ugyanezek a feltételek vonatkoznak.



AM\817858HU.doc 161/190 PE441.215v02-00

HU

Módosítás 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak a magánszemélyek 
kifejezett előzetes beleegyezése nélkül nem 
azonosíthatják az oldalt használó 
magánszemélyeket, és nem közvetíthetnek 
aktívan kéretlen tartalmat a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak. Az 
internetes weboldalak videótartalmat 
szolgáltathatnak, ha az a gyógyszerek 
biztonságos és hatékony alkalmazása 
szempontjából hasznos. A videótartalmak 
csak a csomagolásban található 
betegtájékoztatót, az alkalmazási előírást 
és a gyógyszerre vonatkozó adattáblázatot, 
valamint a gyógyszer biztonságos és 
hathatós használatára vonatkozó tippeket 
tartalmazhatják. A videótartalmat 
közzététele előtt az illetékes hatóságoknak 
jóvá kell hagyniuk.

Or. en

Módosítás 260
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
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az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel, podcasttal, 
videóstreaminggel vagy bármely más, az 
ezen irányelvvel összhangban konkrétan 
nem engedélyezett digitális 
információformátummal.

Or. en

Indokolás

A digitális információk kapcsán a javaslatnak figyelembe kell vennie az összes lehetséges új 
kommunikációs technológiát és biztosítania kell, hogy azokra hatálya kiterjedjen.

Módosítás 261
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek a gyógyszer jellemzőivel 
vagy használatával kapcsolatos 
információkat hordozó videótartalommal.

Or. en

Indokolás

Az internetes oldalt látogató magánszemélyeket nem kell azonosítani annak kockázata miatt, 
hogy később a gyógyszeripar kéretlen anyagküldésének áldozataivá válhatnak. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek helyes használatát a felíró orvosnak, a gyógyszerésznek 
vagy a beteggel kapcsolatba kerülő egészségügyi szakembernek kell bemutatnia, nem pedig 
egy internetes filmnek. A „web-tv” kifejezés túlságosan tág, és ezért biztonságosabb az 



AM\817858HU.doc 163/190 PE441.215v02-00

HU

egyértelmű meghatározás.

Módosítás 262
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az (1) bekezdésnek megfelelően 
regisztrált internetes weboldalak nem 
azonosíthatják az oldalt használó 
magánszemélyeket, és nem közvetíthetnek
aktívan kéretlen tartalmat a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak. A
weboldalak nem rendelkezhetnek web-tv-
vel.

 Az (1) bekezdésnek megfelelően 
regisztrált internetes weboldalak nem 
azonosíthatják az oldalt használó 
magánszemélyeket, és nem közvetíthetnek
kéretlen tartalmat a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosságnak. Az internetes
weboldalak videótartalmat 
szolgáltathatnak, ha az a gyógyszerek 
biztonságos és hatékony alkalmazása 
szempontjából hasznos.

Or. en

Indokolás

Törülni kell az „előzetes kifejezett hozzájárulás hiányában” mondatrészt, mivel minden 
felhasználói információnak teljesen bizalmasak kell lennie.

Módosítás 263
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
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nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel, web-rádióval, 
podcasttal, videóstreaminggel vagy 
bármely más, az ezen irányelvvel 
összhangban konkrétan nem endélyezett 
digitális információformátummal.

Or. en

Indokolás

A jogszabálynak biztosítania kell, hogy csak az engedélyezett digitális formátumokat 
használhassák.

Módosítás 264
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak. A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel, illetve azokon 
videóanyagok nem helyezhetőek el.

Or. en

Indokolás

Televíziós, internetes vagy rádión, illetve egészségügyi tárgyú kiadványokon keresztül történő
információterjesztés esetén a betegeket semmi sem védi e kéretlen információktól, ezért e 
terjesztési módokat nem szabad engedélyezni. Az internetes oldalakon sugárzott videók 
alkalmasak burkolt reklám lehetővé tételére, ezért azokat nem szabad megengedni.
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Módosítás 265
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel, illetve azokon 
videóanyagok nem helyezhetők el.

Or. en

Indokolás

Televíziós, internetes vagy rádión, illetve egészségügyi tárgyú kiadványokon keresztül történő
információterjesztés esetén a betegeket semmi sem védi ezen kéretlen információktól, ezért az 
ilyen terjesztési módokat nem szabad engedélyezni. Az internetes oldalakon sugárzott videók 
alkalmasak burkolt reklám lehetővé tételére, ezért azokat nem szabad megengedni.

Módosítás 266
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel.

Az (1) bekezdésnek megfelelően regisztrált 
internetes weboldalak nem azonosíthatják 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem 
rendelkezhetnek web-tv-vel, podcasttal, 
illetve azokon videóanyagok nem 
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helyezhetők el.

Or. fr

Módosítás 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A regisztrált internetes oldalakon 
minden lap tetején jelezni kell a 
nyilvánosság számára, hogy az ott 
szereplő információt a forgalombahozatali 
engedélymegnevezett jogosultja készítette. 
Az EudraPharm-adatbázisra mutató 
hivatkozást is ebben az értesítésben kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló információkat tartalmazó internetes oldal 
használóit világosan tájékoztatni kell arról, hogy az információt a forgalombahozatali 
engedély egyik jogosultja fejlesztette ki. Az EudraPharm-adatbázisra mutató hivatkozás 
biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és egyszerűen hozzáférjenek az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból 
származó információkhoz, nagyobb átláthatóságot biztosítva ezáltal.

Módosítás 268
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az internetes oldal regisztrációját 
követően az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekre vonatkozó tartalom 
módosításának ellenőrzésére a (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzés vonatkozik. Az 
ilyen módosítások esetében nem szükséges 
az internetes oldal újbóli regisztrációja.

Or. en

Indokolás

Ha módosítják az internetes oldalak tartalmát, ezt abban a tagállamban kell ellenőrizni, ahol 
az internetes oldalt regisztrálták. A szükségtelen bürokrácia megelőzésére az újbóli 
regisztrációt nem szabad előírni.

Módosítás 269
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

3. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja küldi meg az (1) bekezdésben 
említett új tartalmat és változtatásokat az
internetes weboldal regisztrálása szerinti 
tagállam illetékes hatóságainak előzetes 
jóváhagyásra a regisztrált weboldalán az 
új tartalmak elérhetővé tétele előtt.

A forgalombahozatali engedély jogosultja 
viseli a teljes felelősséget a nyilvánosság 
számára terjesztett összes információért.

Or. en
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Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjai számára elő kell írni az új tartalom és a 
módosítások illetékes hatóságoknak történő benyújtását. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy 
a társaságok felelősek továbbra is a nyilvánosságnak nyújtott minden információért.

Módosítás 270
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

3. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja küldi meg az új tartalmat és 
változtatásokat az internetes weboldal 
regisztrálása szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak előzetes jóváhagyásra a 
regisztrált weboldalán az új tartalmak 
elérhetővé tétele előtt.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjai számára elő kell írni az új tartalom és a 
módosítások illetékes hatóságoknak történő benyújtását.

Módosítás 271
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon orvosi rendelvényhez kötött 
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ellenőrzéséért. gyógyszerekre vonatkozóan elérhetővé tett
tartalmak ellenőrzéséért.

Or. en

Indokolás

A pontosság fontos annyiban, hogy a weboldal tartalma nem feltétlenül kapcsolódik orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekhez.

Módosítás 272
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért. A forgalombahozatali 
engedély jogosultja viseli továbbra is a 
teljes felelősséget a nyilvánosság számára 
terjesztett összes információért.

Or. en

Indokolás

Irreális elvárás az illetékes hatóságok felé, hogy állandóan figyelemmel kísérjék az összes 
regisztrált weboldalt és az információk változását. Ezért alapvető fontosságú a társaságok
felelősségére való külön rendelkezés beiktatása, és annak biztosítása, hogy felelősségre 
vonhatóak legyenek a nyilvánosság számára nyújtott információkért. Ez az elv minden ágazat 
minden társaságára vonatkozik, ez alól a gyógyszercégeket sem szabad mentesíteni.

Módosítás 273
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 h cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

3. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja küldi meg az új tartalmat és 
változtatásokat az internetes weboldal 
regisztrálása szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak előzetes jóváhagyásra a 
regisztrált weboldalán az új tartalmak vagy 
változtatások elérhetővé tétele előtt.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjai számára elő kell írni az új tartalom és a 
módosítások illetékes hatóságoknak történő benyújtását.

Módosítás 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 4 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Amennyiben egy tagállamnak indokolt 
kétségei vannak a reprodukált információ 
fordításának helyességét illetően, felkérheti 
a forgalombahozatali engedély jogosultját, 
hogy biztosítson egy hiteles fordítást a 
másik tagállam illetékes hatósága által 
regisztrált internetes oldalon terjesztett 
információról.

a) Amennyiben egy tagállamnak indokolt 
kétségei vannak a reprodukált információ 
fordításának helyességét illetően, felkérheti 
a forgalombahozatali engedély jogosultját, 
hogy biztosítson egy hiteles fordítást a 
másik tagállam illetékes hatósága által 
regisztrált internetes oldalon terjesztett, 
hatóságilag jóváhagyott információról.

Or. en
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Módosítás 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv 
100 h cikk – 4 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Amennyiben egy tagállamnak indokolt 
kétségei vannak arra nézve, hogy egy 
másik tagállam illetékes hatósága által 
regisztrált internetes oldalon közzétett 
információ megfelel-e az e címben foglalt 
követelményeknek, tájékoztatnia kell az 
adott tagállamot a kétségét alátámasztó 
okokról. Az érintett tagállamoknak minden 
erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy a 
meghozandó intézkedésekkel kapcsolatban 
megegyezésre jussanak. Amennyiben nem 
sikerül két hónapon belül megegyezésre 
jutniuk, az ügyet továbbítani kell a 
75/320/EGK határozattal felállított 
gyógyszerészeti bizottságnak. Ez esetben a 
szükséges intézkedéseket csak ezen 
bizottság véleménye birtokában lehet 
elfogadni. A tagállamok figyelembe veszik 
a gyógyszerészeti bizottság véleményét és 
véleménye figyelembevételének módjáról 
értesítik.

b) Amennyiben egy tagállamnak indokolt 
kétségei vannak arra nézve, hogy egy 
másik tagállam illetékes hatósága által 
regisztrált internetes oldalon közzétett 
hatóságilag jóváhagyott információ 
megfelel-e az e címben foglalt 
követelményeknek, tájékoztatnia kell az 
adott tagállamot a kétségét alátámasztó 
okokról. Az érintett tagállamoknak minden 
erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy a 
meghozandó intézkedésekkel kapcsolatban 
megegyezésre jussanak. Amennyiben nem 
sikerül két hónapon belül megegyezésre 
jutniuk, az ügyet továbbítani kell a 
75/320/EGK határozattal felállított 
gyógyszerészeti bizottságnak. Ez esetben a 
szükséges intézkedéseket csak ezen 
bizottság véleménye birtokában lehet 
elfogadni. A tagállamok figyelembe veszik 
a gyógyszerészeti bizottság véleményét és 
véleménye figyelembevételének módjáról 
értesítik.

Or. en

Módosítás 276
Thomas Ulmer

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

4a. Minden tagállam létrehoz és fenntart 
egy nemzeti gyógyszer-webportált, külön 
gyógyszerbiztonsági weboldallal, melyen 
hivatkozás mutat a 726/2004/EK rendelet 
26. cikke szerint létrehozott európai 
gyógyszerbiztonsági portálra. A 
tagállamok a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
webportálok útján közzéteszik legalább a 
következőket:
a) a nemzeti piacon elérhető gyógyszerek 
csomagolásában található 
betegtájékoztató legalább egy nemzeti 
nyelven;
b) az alkalmazási előírás;
c) az értékelő jelentések, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az egészségügyi hatóságok részére 
benyújtott időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekkel együtt;
d) a kockázatkezelési rendszerek részletes 
leírása és részletes protokollok az irányelv 
szerint engedélyezett gyógyszerek 
engedélyezést követő vizsgálatai 
tekintetében;
e) a 726/2004/EK rendet 23. cikkében 
említett fokozott ellenőrzés alatt álló 
gyógyszerek jegyzéke;
f) internetes alapú, strukturált 
formanyomtatványok a mellékhatások 
egészségügyi szakemberek és betegek 
általi bejelentésére, a 726/2004/EK 
rendelet 25. cikkében említett 
nyomtatványok alapján;
g) a Farmakovigilanciai Bizottság és a 
koordinációs csoport üléseinek napirendje 
és jegyzőkönyve, a meghozott 
határozatokkal, a szavazások részleteivel 
és indokolásával együtt, ideértve a 
kisebbségi véleményeket;
h) a nemzeti illetékes hatóságok által a 
forgalombahozatali engedély 
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jogosultjához kockázatkezelési rendszer 
üzemeltetésére vagy engedélyezést követő 
vizsgálat elvégzésére intézett 
megkeresések, adott esetben a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által a nemzeti illetékes hatóságok 
számára adott magyarázatokkal, és az 
illetékes hatóság jogerős határozatával.

Or. en

Indokolás

Az internetes elérhetőség garantálja, hogy a betegek és a nyilvánosság bármikor, 
anyanyelvén, akár külföldről is elérheti a csomagolásban található betegtájékoztatót és az 
alkalmazási előírást. Valamennyi tagállamban lennie kell egy nemzeti gyógyszerügynökségi 
portálnak, mely a nyilvánosságot ellátja a gyógyszerekre vonatkozó magas színvonalú 
információval. A módosítás célja az ilyen portálok jogalapjának megteremtése, válaszként a 
Bizottság tájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról készült jelentésére. Az internetes portálon 
lennie kell a biztonsági kérdéseknek és farmakovigilanciának szentelt szekciónak.

Módosítás 277
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100h cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot. 
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok előírják, 
hogy a nyilvánosságot tájékoztató minden 
oldal tetején feltüntetnek egy arra 
vonatkozó üzenetet, hogy az oldalon 
található információkat a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
fejlesztette ki és ezért azt az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
reklámozásának megelőzése céljából 
ellenőrzik. A nyilatkozatban meg kell 
nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot. 
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Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen és egy hivatkozást az 
EudraPharm-adatbázisra, feltüntetve, 
hogy ott elérhető a validált információ.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy a weboldalak regisztrációja és ellenőrzése valamely irányelv szerint történik, 
nem jár a felhasználók számára hozzáadott értékkel, viszont visszaélésre adhat alapot. 
Fontos, hogy a felhasználókat egyértelműen tájékoztassák arról, hogy az internetes oldalt „az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek reklámozásának megelőzése céljából ellenőrzik“, 
mert a nyilvánosság nem ismeri a hagyományos érdekek fogalmát. Az EudraPharm-
adatbázisra mutató hivatkozás biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és 
egyszerűen hozzáférnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló 
összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból származó információkhoz.

Módosítás 278
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik weboldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot. 
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik weboldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok előírják, 
hogy a nyilvánosságot tájékoztató minden 
oldal tetején feltüntetnek egy arra 
vonatkozó üzenetet, hogy az oldalon 
található információkat a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
fejlesztette ki és ezért azt az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
reklámozásának megelőzése céljából
ellenőrzik. A nyilatkozatban meg kell 
nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot. 
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Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen és egy hivatkozást az 
EudraPharm-adatbázisra, feltüntetve, 
hogy ott elérhető a validált információ.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy a weboldalak regisztrációja és ellenőrzése valamely irányelv szerint történik, 
nem jár a felhasználók számára hozzáadott értékkel, viszont visszaélésre adhat alapot. 
Fontos, hogy a felhasználókat egyértelműen tájékoztassák arról, hogy az internetes oldalt „az 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek reklámozásának megelőzése céljából ellenőrzik”, 
mert a nyilvánosság nem ismeri a hagyományos érdekek fogalmát. Az EudraPharm-
adatbázisra mutató hivatkozás biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és 
egyszerűen hozzáférnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló 
összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból származó információkhoz.

Módosítás 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot.
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot.
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előzetesen.

Or. en

Módosítás 280
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot.
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban 
világosan megjelölik az adott weboldal 
ellenőrzését végző illetékes nemzeti 
hatóságot, valamint az oldalért felelős 
forgalombahozatali engedély jogosultját.
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

Or. fr

Módosítás 281
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 

5. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
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(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik,
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot. 
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok előírják,
hogy az oldalakra vegyenek fel egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az 
internetes oldal regisztrált és tartalmát 
ezen irányelv alapján ellenőrzik. A 
nyilatkozatban meg kell nevezni az adott 
weboldal ellenőrzését végző illetékes 
nemzeti hatóságot. Tartalmaznia kell 
továbbá, hogy a weboldal ellenőrzése még 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
weboldalon közzétett valamennyi 
információt engedélyezték előzetesen.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell a felkeresett internetes oldal minőségéről. Ezért jobb ha 
nem csak lehetőség, hanem kötelezettség a regisztrációra és ellenőrzésre vonatkozó 
nyilatkozat feltüntetése. A nyilvánosság részére jelezni kell, hogy megbízhat az internetes 
oldalban.

Módosítás 282
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok előírják a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, hogy regisztrált internetes 
oldalán tüntesse fel a következő 
nyilatkozatot:
- Az oldalon nyújtott információkért a/az 
[a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának neve] felelős.
- „Ha úgy ítéli meg, hogy a megadott 
információ jogsértő amiatt, mert téves, 
megtévesztő vagy elfogult, lépjen 
kapcsolatba a nemzeti illetékes 
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hatósággal”.
- „Kérjük, az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek mellékhatásairól számoljon 
be orvosának, gyógyszerészének vagy a 
nemzeti illetékes hatóságoknak”.
- „A Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekre vonatkozó információk a 
következő internetes oldalon találhatóak 
meg: [hivatkozás az Eudrapharmra]."

Or. en

Indokolás

Az olvasónak joga van tudni, hogy ki nyújtja az információt. Az olvasó azt is jogosult 
megtudni, hogy a megadott információkkal kapcsolatos kételyeit kivel közölheti. A harmadik 
nyilatkozat összhangban áll a farmakovigilanciai javaslat rendelkezéseivel. Az EudraPharm-
adatbázisra mutató hivatkozás biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és 
egyszerűen férnek hozzá az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló 
összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból származó információkhoz.

Módosítás 283
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok előírják a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, hogy regisztrált internetes 
oldalán tüntesse fel a következő 
nyilatkozatot:
- Az oldalon nyújtott információkért a/az 
[a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának neve] felelős.
- „Ha úgy ítéli meg, hogy a megadott 
információ jogsértő, lépjen kapcsolatba a 
nemzeti illetékes hatósággal”.
- „Kérjük, az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerek mellékhatásairól számoljon 
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be orvosának, gyógyszerészének, valamely 
egészségügyi szakembernek vagy a 
nemzeti illetékes hatóságoknak”.
- „A Közösségben engedélyezett 
gyógyszerekre vonatkozó információk a 
következő internetes oldalon találhatóak 
meg: [hivatkozás az Eudrapharmra]."

Or. en

Módosítás 284
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A regisztrált internetes oldalakon 
minden lap tetején üzenetben jelezni kell a 
nyilvánosság számára, hogy az ott 
szereplő információt a forgalombahozatali 
engedély megnevezett jogosultja készítette. 
Az EudraPharm-adatbázisra mutató 
hivatkozást is ebben az értesítő üzenetben 
kell elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló információkat tartalmazó internetes oldal 
használóit világosan tájékoztatni kell arról, hogy az információt a forgalombahozatali 
engedély egyik birtokosa fejlesztette ki. Az EudraPharm-adatbázisra mutató hivatkozás 
biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és egyszerűen férnek hozzá az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból 
származó információkhoz, nagyobb átláthatóságot biztosítva ezáltal.

Módosítás 285
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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2001/83/EK irányelv
100 i cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztói panaszok intézésére és az 
áldozatok méltányos kártalanításának 
biztosítására panaszkezelési rendszerek és 
hathatós jogorvoslati mechanizmusok 
bevezetésére vonatkozó kötelezettség.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelme és megtévesztő információ esetén a jogaik érvényesítéséhez és kártérítés 
igényléséhez szükséges eszközökkel való felruházásuk érdekében utalni kell a panaszkezelési 
és jogorvoslati rendszerekre. Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó 
megtévesztő információnak súlyos következményei lehetnek a közegészségre.

Módosítás 286
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 i cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
közzé lehessen tenni forgalombahozatali 
engedély gyógyszerre vonatkozó, nem 
megfelelő információk terjesztéséért 
felelős jogosultjának nevét.

Or. en

Indokolás

Ez hathatós és visszatartó intézkedés, mely hozzájárul a jogszabály betartásához.
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Módosítás 287
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 i cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
képvselik és meghallgatják minden olyan 
ügyben, melyben az e címben 
meghatározott rendelkezések be nem 
tartásával vádolják. A forgalombahozatali 
engedély jogosulja a határozat ellen
bírósághoz vagy más szervhez 
fellebbezhet. A fellebbezési eljárás során 
az információk terjesztését a felelős szerv 
ellenkező értelmű határozatáig 
felfüggesztik.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az eljárás nagyobb hatékonyságának és átláthatóságának biztosítására. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja számára biztosítani kell a jogot a védekezésre, ha úgy 
ítélik meg, hogy a jogsértési vádak megalapozatlanok. A nyilvánosság e cím rendelkezéseit 
esetlegesen be nem tartó információktól való védelme érdekében szükséges az illetékes 
hatóság döntését követően a terjesztés felfüggesztése. Azt csak abban az esetben kell 
visszaállítani, ha a forgalombahozatali engedély jogosultja fellebbezésének elbírálására 
jogosult szerv így dönt.

Módosítás 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 j cikk – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyógyszerekre vonatkozó információ a) a gyógyszerekre vonatkozó információ 
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ellenőrzéséért felelős hatóságok vagy 
szervek rendelkezésre bocsátják az összes, 
ezen címnek megfelelően terjesztett
információ egy példányát, valamint a 
terjesztés körére vonatkozó adatokat, 
valamint mellékelnek hozzá egy 
nyilatkozatot a célcsoportról, a terjesztés
módjáról és kezdetéről;

ellenőrzéséért felelős, az információt 
előzetesen jóváhagyó illetékes hatóságok 
vagy szervek rendelkezésre bocsátják az 
összes, ezen címnek megfelelően 
rendelkezésre bocsátott információ egy 
példányát, valamint a rendelkezésre 
bocsátás körére vonatkozó adatokat, 
valamint mellékelnek hozzá egy 
nyilatkozatot a célcsoportról, a 
rendelkezésre bocsátás módjáról és 
kezdetéről;

Or. en

Módosítás 289
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 j cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszerekre vonatkozó információ 
ellenőrzéséért felelős hatóságoknak vagy 
szerveknek megadják azon információkat 
és segítséget, amelyekre szükségük van a 
felelősségi körükbe utalt feladatok 
ellátásához;

c) a gyógyszerekre vonatkozó információ
ellenőrzéséért felelős hatóságoknak vagy 
szerveknek megadják azon információkat, 
pénzügyi forrásokat és segítséget, 
amelyekre szükségük van a felelősségi 
körükbe utalt feladatok ellátásához;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára feladataik ellátásához biztosítani kell a megfelelő pénzügyi 
forrásokat.

Módosítás 290
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 j cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszerekre vonatkozó információ 
ellenőrzéséért felelős hatóságoknak vagy 
szerveknek megadják azon információkat 
és segítséget, amelyekre szükségük van a 
felelősségi körükbe utalt feladatok 
ellátásához;

c) a gyógyszerekre vonatkozó információ 
ellenőrzéséért felelős hatóságoknak vagy 
szerveknek megadják azon információkat, 
pénzügyi forrásokat és segítséget, 
amelyekre szükségük van a felelősségi 
körükbe utalt feladatok ellátásához;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára feladataik ellátásához biztosítani kell a megfelelő pénzügyi 
forrásokat.

Módosítás 291
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont (új)
2001/83/EK irányelv
100 j cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztói panaszok intézésére és az 
áldozatok méltányos kártalanításának 
biztosítására panaszkezelési rendszerek és 
hathatós jogorvoslati mechanizmusok 
bevezetése.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó megtévesztő információnak súlyos 
következményei lehetnek a közegészségre. A fogyasztók védelme és megtévesztő információ 
esetén a jogaik érvényesítéséhez és kártérítés igényléséhez szükséges eszközökkel való 
felruházásuk érdekében rendelkezni kell a panaszkezelési és jogorvoslati rendszerről.
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Módosítás 292
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont (új)
2001/83/EK irányelv
100 j cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
közzé lehet tenni a forgalombahozatali 
engedély gyógyszerre vonatkozó, nem 
megfelelő információk terjesztéséért 
felelős jogosultjának nevét.

Or. en

Indokolás

Ez hathatós és visszatartó intézkedés lehet, mely segíthet a jogszabály betartásának 
biztosításában.

Módosítás 293
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 k cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
ezen cím rendelkezései vonatkoznak.

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógynövényalapú gyógyszerekkel 
kapcsolatos információkra ezen cím 
rendelkezései vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógynövényalapú gyógyszerekre is ki kell terjednie 
jogszabály hatályának.
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Módosítás 294
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 k cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
ezen cím rendelkezései vonatkoznak.

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógynövényalapú gyógyszerekkel 
kapcsolatos információkra ezen cím 
rendelkezései vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógynövényalapú gyógyszerekre is ki kell terjednie 
jogszabály hatályának.

Módosítás 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 l cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a módosító 
irányelv hatályba lépését öt évvel követő 
konkrét dátumot kell beilleszteni]-ig 
jelentést ad ki az e címben foglaltak 
végrehajtásának tapasztalatairól, és értékeli 
e cím felülvizsgálatának szükségességét. A 
Bizottság megküldi ezt a jelentést az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság a betegképviseleti szervekkel 
és az egészségügyi szakemberekkel 
folytatott konzultációt követően legkésőbb 
[a módosító irányelv hatályba lépését öt 
évvel követő konkrét dátumot kell 
beilleszteni]-ig jelentést ad ki az e címben 
foglaltak végrehajtásának tapasztalatairól, 
és értékeli e cím felülvizsgálatának 
szükségességét. A Bizottság megküldi ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 296
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálybalépéstől számított 
tizenkét hónapon belül a Bizottság a 
betegképviseleti és fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel, orvosi és gyógyszerész-
szervezetekkel való konzultációt követően 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató érthetősége és 
pontossága, és azok nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára való 
értéke tekintetében. A Bizottság a 
bizonyítékok elemzése és módszeres 
áttekintése után adott esetben 
iránymutatás iránti javaslatot terjeszt be 
az alkalmazási előírás és a csomagolásban 
található betegtájékoztató elrendezésének 
és tartalmának javítására annak 
biztosítása érdekében, hogy azok értékes 
információforrások legyenek a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek számára.

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságot valóban érdekli a betegtájékoztatás minőségének javítása, javítania kell az 
alkalmazási előírás és a csomagolásban található betegtájékoztató elrendezését és tartalmát.
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Módosítás 297
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont (új)
2001/83/EK irányelv
 100 l a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 la. cikk
A nemzeti illetékes hatóságok az 
Ügynökség koordinációja mellett 
független egészségügyi és kezelési ismereti 
kampányokat szerveznek a következő 
témakörökben:
- a gyógyszerek ésszerű használata: mi az 
INN; mit jelent a kockázat és a hátrány-
előny egyensúly; mi a mellékhatás; mi a 
teendő mellékhatás észlelésekor; hogyan 
kell a mellékhatást jelenteni; mi a 
megfelelés;
- felelősségteljes irányítás: mi az 
összeférhetetlenség; mi az átláthatóság;
- betegjogok és fogyasztói jogok a klinikai 
vizsgálatokban: mi a klinikai vizsgálat; mi 
a tájékozott beleegyezés; milyen jogai 
vannak a résztvevőknek; mi a kiegészítő 
végpont.

Or. en

Indokolás

Az egészségismeret nyilvánosság körében történő fejlesztése kulcsfontosságú, hogy a betegek 
és fogyasztók valóban döntésképesek legyenek, ami cserébe a betegségek megfelelőbb 
kezeléséhez és jobb egészségügyi eredményekhez vezet. A közvetlen spontán betegbeszámolók 
multikulturális ismereteket és tanulásélményt generálnak, az egészségi ismeretekhez 
hozzájáruló vélemények és önkifejezés révén.
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Módosítás 298
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 l b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 l b. cikk (új)
A nemzeti illetékes hatóságok az 
Ügynökség koordinációja mellett 
független egészségügyi tájékoztatási 
kampányokat szerveznek, különösen az 
egészséget meghatározó tényezőkről, a 
függőség, az alkoholfüggőség és az egyéb 
(dohány, kábítószer stb.) függőségek 
kockázatának kezelésével és azzal 
kapcsolatos nyilvános kampányok 
támogatásával, hogy miért kell egészséges 
étrendre áttérni vagy rendszeresen 
sportolni stb.

Or. en

Indokolás

Sok betegség megelőzhető az egészséges életmód (fizikai aktivitás fokozása, kevesebb stressz, 
ésszerű gyógyszerfogyasztás az iatrogén függőség megelőzésére, kábítószerfogyasztás 
kerülése) és táplálkozási intézkedések (kevesebb alkohol, dohányzás, só és zsír, több gyümölcs 
és zöldség fogyasztása stb.) népszerűsítésével.

Módosítás 299
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat - módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 lc cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\817858HU.doc 189/190 PE441.215v02-00

HU

100 lc. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi szakemberek felsőfokú 
képzése biztosítja kommunikációs 
készségeik és a bizonyítékalapú gyógyítás 
alapjai megértésének fejlesztését.
A tagállamok pénzügyi támogatást
nyújtanak a független 
gyógyszertájékoztatási központoknak, 
ösztönzik az egészségügyi szakemberek 
független, folyamatos oktatási 
programjainak kialakítását és kritikus 
értékelési készségeik fejlesztését.
A Bizottság az irányelv hatálybalépésétől 
számított három éven belül a 
tagállamokkal és az egészségügyi 
szakemberek képzési programjait 
szervezőkkel folytatott konzultációt 
követően átfogó jelentést készít a legjobb 
tagállami gyakorlatokról.

Or. en

Indokolás

A betegek tájékoztatása és szükségleteik kielégítése bizalmat, személyes párbeszédet és 
szakértelmet igényel, melyek az egészségügyi hivatások kulcsfeladatai. Az egészségügyi 
szakemberek kommunikációs készségeit a felsőfokú oktatásban fejleszteni kell.

Módosítás 300
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
 100 l c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100 lc. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi szakemberek felsőfokú 
képzése biztosítja kommunikációs 
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készségeik és a bizonyítékalapú gyógyítás 
alapjai megértésének fejlesztését.
A tagállamok pénzügyi támogatást 
nyújtanak a független 
gyógyszertájékoztatási központoknak, 
ösztönzik az egészségügyi szakemberek 
független, folyamatos oktatási 
programjainak kialakítását és kritikus 
értékelési készségeik fejlesztését.
A Bizottság az irányelv hatálybalépésétől 
számított három éven belül a 
tagállamokkal és az egészségügyi 
szakemberek képzési programjait 
szervezőkkel folytatott konzultációt 
követően átfogó jelentést készít a legjobb 
tagállami gyakorlatokról.

Or. en

Indokolás

A betegek tájékoztatása és szükségleteik kielégítése bizalmat, személyes párbeszédet és 
szakértelmet igényel, melyek az egészségügyi hivatások kulcsfeladatai. Az egészségügyi 
szakemberek kommunikációs készségeit a felsőfokú oktatásban fejleszteni kell.


