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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2001/83/EK irányelv azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított 
gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0668),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0513/2008),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. megjegyzi, hogy a javasolt irányelv egyes – a végrehajtási intézkedések elfogadását érintő 
– rendelkezéseinek szövegét az EU működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikke 
figyelembe vételével ki kell majd igazítani;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ezen irányelv célja, hogy megalapozza a gyógyszerek belső piacának működését, ugyanakkor 
biztosítsa az EU-ban a közegészség magas szintű védelmét is.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Riasztóan nő a Közösségben észlelt 
olyan gyógyszerek száma, amelyek 
azonosságuk, előtörténetük vagy eredetük 
tekintetében hamisítottak. Ezek a 
gyógyszerek általában szabványnak nem 
megfelelő vagy hamisított összetevőket 
tartalmaznak, vagy nem tartalmaznak adott 
összetevőket, vagy ilyeneket rossz 
arányban tartalmaznak, ideértve a 
hatóanyagokat is, ami komolyan 
veszélyezteti a lakosság egészségét.

(2) Riasztóan nő a Közösségben észlelt 
olyan gyógyszerek száma, amelyek 
azonosságuk, előtörténetük vagy eredetük 
tekintetében hamisítottak. Ezek a 
gyógyszerek általában szabványnak nem 
megfelelő vagy hamisított összetevőket 
tartalmaznak, vagy nem tartalmaznak adott 
összetevőket, vagy ilyeneket rossz 
arányban tartalmaznak, ideértve a 
hatóanyagokat is, ami komolyan 
veszélyezteti a lakosság egészségét és 
aláaknázza a gyógyszertermékekbe vetett 
közbizalmat.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek komolyan aláaknázhatják az emberek gyógyszertermékekbe vetett 
bizalmát. 

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv nem érinti a szellemi és 
ipari tulajdonjogokra vonatkozó 
rendelkezéseket és célja annak 
megakadályozása, hogy hamisított 
gyógyszerek kerüljenek a legális elosztási 
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láncokba.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek a közegészségre gyakorolt hatásokra kell összpontosítania, és nem 
foglalkozhat a szellemi tulajdonjogokkal és a szabadalmi jogokkal kapcsolatos esetleges 
problémákkal.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
támogatniuk kell az Európa Tanács 
gyógyszertermékek hamisításáról és 
hasonló, a közegészségre fenyegetést 
jelentő bűncselekményekről szóló új 
egyezményének tervezetét, amelyet 
várhatóan 2010-ben lehet aláírni.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi jogi eszközre van szükség, egy új jogszabály bevezetésének céljából kötött 
egyezmény formájában, amely jogszabály többek között új bűncselekménykategóriát határoz 
meg a gyógyszerekkel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozólag, specifikus szankciókat ír 
elő a gyógyszerhamisítás és a gyógyszerek minőségének rontása esetére, és szabályokat fektet 
le a bíróságok számára annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a gyógyszerekkel 
kapcsolatos bűncselekmények áldozatainak érdekeit.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az interneten beszerzett, a vállalkozás 
fizikai címét eltitkoló oldalakról származó 
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gyógyszerek becslések szerint az esetek 
50%-ában hamisak. Ezért különbséget 
kell tenni a postai vagy internetes 
megrendeléssel jogszerűen működő 
gyógyszertárak és az ellenőrizetlen 
internetes vásárlásokon keresztül működő 
illegális ellátási láncok között. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
gyógyszertermékek internetes értékesítését 
az erre kijelölt szervek folyamatosan 
ellenőrizzék. 

Or. en

Indokolás

Mivel egyes tagállamok a legális ellátási lánc részeként ismerik el az internetes értékesítést, 
ezt is figyelembe kell venni. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi gyógyszerhamisítás-
elleni akciócsoportjának (IMPACT) becslése szerint a vállalkozás fizikai címét eltitkoló 
illegális honlapokról vásárolt gyógyszerek az esetek 50%-ában hamisak. A helyzetet ezért 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, és be kell illeszteni az irányelvbe.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell arról, hogy milyen veszélyekkel jár az 
egészségükre nézve, ha ellenőrizetlen 
internetes weboldalakról vagy illegális 
ellátási láncoktól rendelnek termékeket. A 
Bizottság a tagállamokkal együtt 
intézkedéseket fogad el a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatok fokozott 
tudatosítása céljából. A polgárokat 
tájékoztató kampányok keretében kell 
tájékoztatni arról, hogy internetes 
gyógyszertáruk hivatalosan be van-e 
jegyezve és az állami hatóságok 
ellenőrzése alatt működik-e.

Or. en
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Indokolás

A tájékoztatás az interneten árusított hamisított gyógyszertermékek elleni küzdelem 
kulcsfontosságú eleme. A tájékoztatási kezdeményezések nagyon fontosak, mivel egy tudatos 
és tájékozott fogyasztó el tudja kerülni a hamisított gyógyszereket.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szállítók az ellátási lánc fontos részét képezik. A Bizottság nagyobb hangsúlyt kíván fektetni 
az olyan tevékenységekre, mint például a kereskedelem és a közvetítői tevékenység, mivel ezek 
elszámoltathatóság és felelősségvállalás nélkül valódi veszélyt jelentenek. Ezért fontos a 
kereskedők és a közvetítők kifejezett említése.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ide tartozik az olyan hamisítások 
kockázata, amelyek a Közösségen belüli és 
külföldi árakat és korábbi hamisítási 
eseteket érintik, valamint az ilyen 
hamisítások következményei a 
népegészségre, a szóban forgó 
gyógyszerek sajátos jellemzőinek vagy a 
kezelendő betegségek súlyosságának 
tekintetében.
Legkésőbb öt évvel ezen irányelv hatályba 
lépését követően a Bizottság értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
2001/83/EK irányelv 54. cikke o) 
pontjában említett biztonsági elemek 
alkalmazásáról és azok hozzájárulásának 
becsült mértékéről a legális európai 
ellátási láncban található hamisított 
gyógyszerek számának csökkentéséhez. A 
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jelentésnek tartalmaznia kell a többi 
gyógyszerkategória biztonsági elemeinek 
értékelését is, beleértve az orvosi 
rendelvény nélkül is kapható, a 
2001/83/EK irányelv VI. címében 
meghatározott gyógyszereket.

Or. en

Indokolás

Az előírt biztonsági elemek hatását öt év után értékelni kell. Ez lehetővé teszi annak 
értékelését, hogy milyen mértékben járultak hozzá a legális ellátási láncban található 
hamisított gyógyszerek számának csökkentéséhez. Az értékelésben lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az uniós harmonizált biztonsági elemek használatát az orvosi rendelvény nélkül 
kapható gyógyszerekre is kiterjesszék. Jelenleg indokolt és megfelelő intézkedés a biztonsági 
elemek alkalmazását az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre korlátozni. El kell kerülni 
a felesleges szabályozási terheket annak elkerülése érdekében, hogy az európai polgárokra 
magas költségek háruljanak.  

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A kockázatalapú megközelítés érdekében a biztonsági elemeket kategóriákba kell sorolni a 
különböző típusú gyógyszertermékek hamisítása jelentette kockázatnak megfelelően. Ez a 
módosítás biztosítja, hogy erre technológia-semleges állásfoglalással is lehetőség nyíljék. 
Továbbá annak biztosítása érdekében, hogy az eredeti, és az újracsomagolást végző 
vállalatok által elhelyezett új biztonsági elemek egyenértékűek legyenek, az irányelvnek 
specifikus követelmények alapján különböző kategóriákat kell megállapítania az egyenértékű 
elemek számára.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az újracsomagolók számára is kötelezővé kell tenni az eredeti gyártókra vonatkozó 
magatartási szabályokat, és a termékintegritást nekik is ugyanolyan szinten kell biztosítaniuk. 
Biztosítaniuk kell, hogy tevékenységük következtében ne kerülhessen hamisított gyógyszer az 
ellátási láncba. Tevékenységeik természete miatt az újracsomagolók nem csak a betegekkel és 
az egészségügyi dolgozókkal szemben tartoznak felelősséggel, hanem gondossági 
kötelezettséggel tartoznak az általuk kezelt termék eredeti gyártójával és a forgalmazási 
engedély birtokosával szemben is.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 

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

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

Or. en

Indokolás

A hamisított segédanyagok szintén komoly kockázatot jelentenek az egészségre és be kell őket 
vonni az irányelv hatálya alá. Ezek az anyagok súlyos baleseteket okozhatnak (jelentések 
szerint Haitin 1995-ben 89 ember, 1996-ban pedig legalább 59 gyermek, míg Indiában 1998-
ban 30 gyermek halt meg ezek miatt).

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Míg a rutinellenőrzések általában alacsony arányban derítenek fényt hamisított 
gyógyszerekre, a kockázatelemzés és a célzott vizsgálatok sokkal hatásosabbak e téren.
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak hatásos 
szankciókat kell kiróniuk a 
gyógyszerhamisításhoz kapcsolódó 
cselekményekre. E szankcióknak 
legalábbis egyenértékűeknek kell lenniük 
a kábítószerekkel kapcsolatos illegális 
cselekmények esetében tipikusan 
alkalmazott szankciókkal. A Bizottság 
általános iránymutatásokat bocsáthat ki 
az ilyen hatásos büntetőjogi szankciókra 
vonatkozólag. A 2001/83/EK irányelvbe 
célzott rendelkezéseket kell beilleszteni az 
új biztonsági követelmények 
érvényesítésére.

Or. en

Indokolás

Ezen a területen életbevágó az előírások végrehajtása. A szankciók hasznos visszatartó 
eszközként szolgálnak majd. A hatékonyság érdekében üdvös volna, ha az EU egész területén 
azonos szankció-rendszer működne annak biztosítása érdekében, hogy a bűnözők ne 
választhassanak működési területüknek egy kevésbé szigorú szankció-rendszert alkalmazó 
tagállamot. A büntetőjogi szankciók hatályának kiterjesztése a hamisított gyógyszerekkel 
kapcsolatos cselekményekre, valamint az új biztonsági követelményekre vonatkozó 
jogérvényesítési rendelkezések meghatározása hatásosabb védelmet biztosítana a betegek 
számára.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A gyógyszerhamisítás világméretű 
probléma, amely hatásos és fokozott 
nemzetközi koordinációt és 
együttműködést követel a hamisítás elleni 
stratégiák hatásosságának növelése 
érdekében.
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Or. en

Indokolás

A kormányzati szervek, például egészségügyi, rendőrségi, vámügyi, helyi igazgatási egységek 
és bíróságok közötti fokozott nemzetközi együttműködés létfontosságú a gyógyszerhamisítás 
leküzdése érdekében.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tekintve, hogy a célt – nevezetesen a 
belső gyógyszerpiac működésének 
biztosítását, ugyanakkor a népegészség 
magas szintű védelmének biztosítását 
olyan gyógyszerekkel szemben, amelyek 
hamisított azonosság, előtörténet vagy 
eredet miatt illegálisak – tagállami szinten 
nem lehet kielégítően megvalósítani, mivel 
a tagállamok külön-külön nem tudnak az 
egész Közösségben alkalmazandó 
harmonizált intézkedéseket hozni, és a cél 
közösségi szinten jobban megvalósítható, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritási elv szerint 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban az irányelv nem lépi túl a 
szóban forgó cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

(18) Tekintve, hogy a célt – nevezetesen a 
belső gyógyszerpiac működésének 
biztosítását, ugyanakkor a népegészség 
magas szintű védelmének biztosítását 
olyan gyógyszerekkel szemben, amelyek 
hamisított azonosság, előtörténet vagy 
eredet miatt illegálisak – tagállami szinten 
nem lehet kielégítően megvalósítani, mivel 
a tagállamok külön-külön nem tudnak az 
egész Közösségben alkalmazandó 
harmonizált intézkedéseket hozni, és a cél 
közösségi szinten jobban megvalósítható, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritási elv szerint 
intézkedéseket fogadhat el. A 
tagállamokban érvényben lévő szigorúbb 
biztonsági intézkedéseket fenntarthatják. 
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban az irányelv nem lépi 
túl a szóban forgó cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy fenntarthassák szigorúbb jogszabályaikat.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1. cikk a 2. pont után a következő 
2a. ponttal egészül ki:
(2a) Hamisított gyógyszer: 
bármilyen gyógyszer, amelyen az alábbiak 
valamelyike hamisan van feltüntetve:
a) azonosság, beleértve a csomagolást, a 
címkézést, a megnevezést, valamint az 
egyes összetevők és azok erőssége 
szempontjából feltüntetett összetételt; 
és/vagy 
b) eredet, beleértve a gyártót, a gyártó 
országot, a származási országot, a piacon 
való forgalombahozatali engedély 
birtokosát; és/vagy
c) gyógyszertörténet, beleértve az elosztási 
csatornákkal kapcsolatos 
nyilvántartásokat és dokumentumokat.
Ez a meghatározás nem kapcsolódik a 
szellemi és ipari tulajdonjog, valamint a 
szabadalmi jogok megsértésére vonatkozó 
jogszabályok megsértéséhez.  

Or. en

Indokolás

Szükség van a hamisított gyógyszer fogalmának meghatározására, mivel jelenleg 
bizonytalanság tapasztalható annak mibenlétével kapcsolatban. Ezen irányelvnek a 
közegészségre gyakorolt hatásokra kell összpontosítania, és nem foglalkozhat a szellemi 
tulajdonjogokkal és a szabadalmi jogokkal kapcsolatos esetleges problémákkal.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 2 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk a 2a. pont után a 
következő 2b. ponttal egészül ki:
(2b) Gyógyszerhatóanyag: minden, 
gyógyszertermék gyártása során történő 
felhasználásra előállított anyag vagy 
anyagkeverék, amely a gyártás során a 
termék aktív összetevőjévé válik. Ezen 
anyagokat abból a célból állítják elő, hogy 
betegségek közvetlen diagnosztizálása, 
gyógyítása, enyhítése, kezelése vagy 
megelőzése során farmakológiai vagy 
egyéb közvetlen hatást fejtsenek ki, illetve 
hogy befolyásolják az emberi test 
felépítését és működését.

Or. en

Indokolás

Szükség van a gyógyszerhatóanyag fogalmának meghatározására. A fogalommeghatározás 
összhangban áll a helyes gyártási gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokkal.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) Az 1. cikk a 3. pont után a következő 
3a. ponttal egészül ki:
(3a) Segédanyag: 
Gyógyszertermékek gyártása során 
történő felhasználásra szánt, a 
gyógyszerhatóanyagtól és a 
csomagolóanyagoktól különböző anyag 
vagy összetevő.

Or. en
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Indokolás

Szükség van a segédanyag fogalmának meghatározására. A segédanyagok a kész 
gyógyszertermék létfontosságú részét képezik, amely felszívódik a szervezetben, ezért 
hamisításuk kockázatot jelent a közegészségre nézve.  

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„17a. Gyógyszer-kereskedelem: „17a. Kereskedelem:
Minden olyan, a nagykereskedelmi 
forgalmazás fogalmába nem tartozó 
tevékenység, amely egy másik személy 
nevében gyógyszerek eladásáról vagy 
vásárlásáról szóló önálló tárgyalásokból, 
gyógyszerszámlázásból vagy gyógyszerek 
közvetítéséből áll, a lakossági 
gyógyszerellátás kivételével.”

Minden olyan, a nagykereskedelmi 
forgalmazás fogalmába nem tartozó 
tevékenység, amely egy másik személy 
nevében gyógyszerek, 
gyógyszerhatóanyagok vagy 
segédanyagok eladásáról vagy vásárlásáról 
szóló önálló tárgyalásokból vagy ezek 
számlázásából áll, a lakossági 
gyógyszerellátás kivételével.”

Or. en

Indokolás

A kereskedelem nem csak a gyógyszertermékekre, hanem a gyógyszerhatóanyagokra és 
segédanyagokra is vonatkozik, ezért fontos ez utóbbiak kifejezett említése a szövegben.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a 17a. pont után a 
következő 17b. ponttal egészül ki:
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„17b. Közvetítői tevékenység:
Minden, gyógyszertermékek, 
gyógyszerhatóanyagok vagy 
segédanyagok értékesítésével vagy 
beszerzésével kapcsolatos tevékenység, 
kivéve az ezen cikk 17. pontjában 
meghatározott kiskereskedelmi ellátást és 
nagykereskedelmi disztribúciót, amely 
nem jár az anyagok fizikai kezelésével, és 
amely másik jogi vagy természetes személy 
javára végzett független közvetítés 
formájában valósul meg.

Or. en

Indokolás

Szükség van a kereskedelem és a közvetítői tevékenységek közötti különbségtételre.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) Az (1) bekezdéstől és a 3. cikk (4) 
bekezdésétől függetlenül ezen irányelv IV. 
címe vonatkozik a csak exportra szánt 
gyógyszerekre, valamint a köztitermékekre 
és kiindulási anyagként használt 
hatóanyagokra.”

„(3) Az (1) bekezdéstől és a 3. cikk (4) 
bekezdésétől függetlenül ezen irányelv IV. 
címe vonatkozik a csak exportra szánt 
gyógyszerekre, valamint a köztitermékekre 
és kiindulási anyagként használt 
hatóanyagokra és a segédanyagokra.”

Or. en

Indokolás

A hamisított segédanyagok szintén komoly kockázatot jelenthetnek az egészségre és be kell 
őket vonni az irányelv hatálya alá.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
46 cikk – f pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„f) betartja a gyógyszerekre vonatkozó 
helyes gyártási gyakorlat elveit és 
iránymutatásait, és csak olyan hatóanyagot 
használ fel kiindulási anyagként, amelyet a 
kiindulási anyagok helyes gyártási 
gyakorlatáról szóló részletes 
iránymutatások alapján gyártottak. A 
gyártási engedély jogosultja ezért saját 
maga vagy egy tagállam illetékes hatósága 
által ezen a területen akkreditált szervezet 
közreműködésével meggyőződik arról, 
hogy a hatóanyag gyártója követi-e a 
helyes gyártási gyakorlatot.”

„f) betartja a gyógyszerekre vonatkozó 
helyes gyártási gyakorlat elveit és 
iránymutatásait, és csak olyan hatóanyagot 
használ fel kiindulási anyagként, amelyet a 
kiindulási anyagok helyes gyártási és 
elosztási gyakorlatáról szóló részletes 
iránymutatások alapján gyártottak és 
osztottak el. A gyártási engedély jogosultja 
ezért saját maga vagy egy tagállam 
illetékes hatósága által ezen a területen 
akkreditált szervezet közreműködésével 
meggyőződik arról, hogy a hatóanyag 
gyártója követi-e a helyes gyártási 
gyakorlatot. A segédanyagokra 
ugyanazokat a helyes gyártási és elosztási 
gyakorlatokra vonatkozó feltételeket kell 
alkalmazni.”

Or. en

Indokolás

A segédanyagok szintén hamisíthatók, ami szintén kockázatot jelenthet a közegészségre. A 
segédanyagokra ezért ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, amelyek a hatóanyagokra 
vonatkoznak.  

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
2001/83/EK irányelv
46 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő ga) ponttal egészül 
ki:
„ga) a hatóanyagok és segédanyagok 
eredetiségének és minőségének 
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ellenőrzésére.” 

Or. en

Indokolás

A segédanyagok szintén hamisíthatók, ami szintén kockázatot jelenthet a közegészségre. A 
segédanyagok minőségét és eredetiségét ezért ellenőrizni kell.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
2001/83/EK irányelv
46b cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gyártása olyan szabványok 
alkalmazásával történik, amelyek legalább 
egyenértékűek a Közösség által a helyes 
gyártási gyakorlatra meghatározott 
szabványokkal, és

a) gyártása olyan üzemekben történik, 
amelyek megfelelnek az EU által 
megfogalmazott helyes gyártási 
gyakorlatoknak vagy szabványoknak, 
amely szabványok legalább egyenértékűek 
a Közösség által a helyes gyártási 
gyakorlatra meghatározott szabványokkal. 
A helyes gyártási gyakorlatoknak való 
megfelelésről vizsgálatok segítségével kell 
megbizonyosodni; és

Or. en

Indokolás

Minden, európai gyógyszertermékekben történő felhasználásra szánt gyógyszerhatóanyagot 
gyártó, harmadik országbeli üzemet meg kell vizsgálni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
2001/83/EK irányelv
46b cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az exportáló harmadik országból 
származó írásos nyilatkozat kíséri, amely 
igazolja, hogy az exportált hatóanyagot 
gyártó üzemre a helyes gyártási gyakorlatot 

b) az exportáló harmadik országból 
származó írásos nyilatkozat kíséri, amely 
igazolja, hogy az exportált hatóanyagot 
gyártó üzemre a helyes gyártási gyakorlatot 
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illetően olyan szabványok vonatkoznak, 
amelyek legalább egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandó 
szabványokkal, és hogy szabályozás és
hatósági ellenőrzés biztosítja, hogy ezt a 
helyes gyártási gyakorlatot ne lehessen 
megkerülni.

illetően olyan szabványok vonatkoznak, 
amelyek legalább egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandó 
szabványokkal, és hogy rendszeres
hatósági ellenőrzés biztosítja a
közegészségnek legalább a Közösségben 
élvezett védelmével egyenértékű védelmét 
garantáló helyes gyártási gyakorlat 
hatékony érvényesítését, és hogy 
amennyiben a szabványok megsértését 
tapasztalják, az ezzel kapcsolatos 
információkat az exportáló harmadik 
ország haladéktalanul átadja a 
Közösségnek.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokban élvezett védelemnek legalább egyenértékűnek kell lennie a 
Közösségben élvezett védelemmel. A szabványok megsértése esetén , az ezzel kapcsolatos 
információkat az exportáló harmadik országnak haladéktalanul át kell adnia a Közösségnek.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 46. cikk f) pontjában és a 46b. cikkben 
említett, kiindulási anyagként felhasznált 
hatóanyagokra vonatkozó helyes gyártási 
gyakorlat elveit részletes iránymutatások 
formájában fogadják el.”

„A 46. cikk f) pontjában és a 46b. cikkben 
említett, kiindulási anyagként és 
segédanyagként felhasznált hatóanyagokra 
vonatkozó helyes gyártási és forgalmazási
gyakorlat elveit részletes iránymutatások 
formájában fogadják el.”

Or. en
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont 
2001/83/EK irányelv
52a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiindulási anyagként használt hatóanyagok 
közösségi székhelyű importőrei és gyártói 
címüket bejelentik annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságánál, ahol a székhelyük 
van.

Kiindulási anyagként és segédanyagként
használt hatóanyagok közösségi székhelyű 
importőrei, gyártói és forgalmazói címüket 
bejelentik annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságánál, ahol a székhelyük van.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat. A VI. cím 
szerint orvosi rendelvényhez kötött 
generikus gyógyszerek esetében a 
biztonsági elemek kötelezőek, amennyiben 
a Bizottság ezt az 54a. cikk (4) 
bekezdésének megfelelő, kockázatalapú 
megközelítés alapján szükségesnek 
tartja.”

Or. en

Indokolás

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek esetében kötelező a biztonsági elemek 
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alkalmazása. A generikus gyógyszerkészítmények a kockázatértékelések alapján sorolandók 
ebbe a csoportba. 

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a járulékos költségeket a lehető 
legalacsonyabb szinten kell tartani 

Or. en

Indokolás

A biztonsági elemeket egyértelmű kritériumok alapján kell harmonizálni. Azt is biztosítaniuk 
kell, hogy a segédanyag ne legyen hamisítvány. Ezenfelül, a járulékos költségeket a lehető 
legalacsonyabb szinten kell tartani.  

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor tekintendők az 
eredetivel egyenlő értékűnek, ha 
ugyanolyan hatékonysággal biztosítják a 
gyógyszerek azonosságát, eredetiségét, 
nyomonkövethetőségét, és 
megmásítatlanságát, valamint azt, hogy a 
gyógyszerek másolása az eredeti 
biztonsági elem által garantált szintű 
technikai nehézségekbe ütközzön.

Or. en

Indokolás

Az újracsomagolók számára is kötelezővé kell tenni az eredeti gyártókra vonatkozó 
magatartási szabályokat, és a termékintegritást nekik is ugyanolyan szinten kell biztosítaniuk.



PR\800835HU.doc 25/43 PE430.883v02-00

HU

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a közegészségügyi kockázat.

Or. en

Indokolás

A közegészség védelme alapvető fontosságú.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 

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

üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez fűződő jogos 
érdekeket.

Or. en

Indokolás

A jogszabályok nem az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, hanem a közegészség védelmét 
célozzák.  Az üzleti szempontból bizalmas jellegű információkat valóban védeni kell.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 80. cikk a c) pont után a következő 
ca) ponttal egészül ki:
ca) a külső csomagoláson feltüntetett 
biztonsági elemek eredetiségének 
vizsgálata révén ellenőrizniük kell, hogy 
az általuk vásárolt gyógyszerek nem 
hamisítványok-e;

Or. en

Indokolás

A legális ellátási lánc valamennyi szereplőjének biztosítania kell a birtokában lévő
gyógyszerek eredetiségét; csak így lehet megakadályozni, hogy a gyógyszerek kereskedelme 
révén hamisított gyógyszerek kerüljenek be a legális ellátási láncba. 

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) vételi/eladási számlák formájában, 
elektronikus formában vagy más módon 

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

megőrzik a fogadott, kiszállított vagy 
kereskedelem, illetve közvetítői 
tevékenység tárgyát képező 
gyógyszerekkel kapcsolatos ügyletek 
nyilvántartását, amely legalább a 
következő információkat tartalmazza:

– időpont, – időpont,
– a gyógyszer neve, – a gyógyszer neve,

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

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

– a beszállító vagy címzett neve és címe, – a beszállító vagy címzett neve és címe,

- tételszáma,
- a forgalomba hozatali engedély száma; 

Or. en

Indokolás

A közvetítői tevékenységre is ki kell térni, mivel az még a kereskedelmi tevékenységnél is 
szabályozatlanabb és kevésbé számon kérhető. Az irányelvnek a közvetítői tevékenység 
beillesztésével és a legális ellátási lánc működésének ilyetén szigorításával kell orvosolnia a 
szabályozás jelenlegi hiányosságait. 

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott olyan gyógyszerekről, 
amelyek sértik vagy feltehetően sértik az 
irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltakat:

– ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdése, Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről mind a gyártási 
engedély jogosultját, mind a 
forgalombahozatali engedély jogosultját 
tájékoztatni kell.”
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– a védjegy jogosultjának jogai a 
közösségi jog, így különösen a közösségi 
védjegyről szóló 1993. december 20-i 
40/94/EK tanácsi rendelet szerint, vagy 
annak a tagállamnak a joga szerint, ahol 
a gyógyszert fogadták.
Ha ezek a jogsértések, vagy feltételezett 
jogsértések hamisított gyógyszerre 
vonatkoznak, akkor erről tájékoztatni kell 
a forgalombahozatali engedély jogosultját 
vagy a hamisított védjegy tulajdonosát is.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országba irányuló 
nagykereskedelmi forgalmazás esetén a 
76. cikk, a 80. cikk c) és i) pontja, a 81. 
cikk és a 82. cikk nem vonatkozik. 
Ezenfelül a 80. cikk b) pontja nem 
vonatkozik, ha egy gyógyszer közvetlenül 
egy harmadik országból érkezik.

A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy területükről ne forgalmazzanak vagy 
exportáljanak hamisított gyógyszereket 
harmadik országokba. Ez az irányelv a 
harmadik országok vészhelyzetben történő 
gyógyszerellátásának tekintetében nem 
sérti az Isztambuli Egyezmény 
rendelkezéseit.  
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A harmadik országbeli lakossági 
gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező 
vagy arra jogosult személyek gyógyszerrel 
való ellátása esetén az engedéllyel 
rendelkező nagykereskedő vételi/eladási 
számlák formájában, elektronikus 
formában vagy más módon megőrzi a 
fogadott, kiszállított gyógyszerekkel 
kapcsolatos ügyletek nyilvántartását, 
amely legalább a következő információkat 
tartalmazza:
– időpont,
– a gyógyszer neve,
– a beérkezett vagy szállított mennyiség,
– a beszállító vagy a címzett neve és címe;
Az engedéllyel rendelkező nagykereskedő 
a nyilvántartást öt éven keresztül megőrzi, 
és ellenőrzési célból az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátja;

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek arra is törekednie kell, hogy csökkentse a hamisított gyógyszerek harmadik 
országokba irányuló nagykereskedelmi forgalmazását. Amennyiben a Közösség kevésbé 
szigorú szabályokat alkalmazna a gyógyszerek harmadik országokba irányuló exportja vagy 
az azokon való átszállítása vonatkozásában, azzal a hamisított gyógyszerek elleni 
küzdelemben való nemzetközi együttműködés megerősítését célzó erőfeszítéseinek hitelességét 
ásná alá. Ezért nem adhatók mentességek. Ugyanakkor a harmadik országokba, természeti 
vagy egyéb katasztrófák áldozatainak humanitárius segélyként továbbított gyógyszerek 
esetében az Isztanbuli Egyezmény rendelkezései alkalmazandók. 

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont 
2001/83/EK irányelv
85b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerekkel kereskedő személyek 
biztosítják, hogy a kereskedés tárgyát 
képező gyógyszer a 726/2004/EK rendelet 
alapján vagy valamely tagállam illetékes 

A gyógyszerekkel kereskedő vagy azokat 
közvetítő személyek biztosítják, hogy a 
kereskedés vagy közvetítés tárgyát képező 
gyógyszer a 726/2004/EK rendelet alapján 
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hatósága által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen. Ezenkívül a 80. cikk d)–h) 
pontjának előírásai is vonatkoznak.

vagy valamely tagállam illetékes hatósága 
által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen. Ezenkívül a 80. cikk b)–h) 
pontjának előírásai is vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az értesítések nem elégségesek annak biztosítására, hogy a kereskedők vagy közvetítők 
betartsanak bizonyos biztonsági szabályokat.  Ezenfelül tetteikkel el kell számolniuk, és 
hamisítások esetén vállalniuk kell a felelősséget; a forgalombahozatali engedély birtoklása e 
célokat szolgálná.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

VIIa. CÍM
INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c. cikk
(1) A Bizottság közösségi logót fogad el a 
gyógyszertárak internetes oldalainak 
címlapján való használatra, annak 
könnyebb megállapíthatósága érdekében, 
hogy egy gyógyszereket eladásra kínáló 
weboldal bejegyzett gyógyszertárhoz 
kapcsolódik-e. A logót egy tagállami 
szintű, a tagállam által létrehozandó 
központi weblaphoz linkelik be, amely 
lehetővé teszi a látogató számára a logó 
hitelességének ellenőrzését, és háttér-
információval szolgál a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatokról. 
Ezeket az intézkedéseket, melyek 
kiegészítik ezt az irányelvet, és nem 
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lényegi elemeinek módosítására 
irányulnak, a 121. cikk (2a) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárás szerint kell elfogadni.
(2) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a területükön található 
gyógyszertárakhoz kapcsolódó 
valamennyi bejegyzett gyógyszertár-
weblapon megjelenjen az (1) bekezdésben 
említett közösségi logó, és hogy a be nem 
jegyzett gyógyszertár-weboldalak ne 
használhassák a logót és ne legyenek 
belinkelve az (1) bekezdésben említett 
központi weboldalra. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

85d. cikk
(1) A Bizottság intézkedéseket fogad el a 
gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos kockázatok 
fokozott tudatosítása céljából, melyek az 
alábbiakat is magukban foglalhatják:
- gyógyszerek internetes keresése esetén a 
kereső internetes oldalának tetején 
megjelenő figyelmeztetések;
- általános információs kampányok, 
együttműködésben a tagállamokkal;
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- a hitelesített e-gyógyszertárak könnyen 
elérhető listája
Ezeket az intézkedéseket, melyek 
kiegészítik ezt az irányelvet, és nem 
lényegi elemeinek módosítására 
irányulnak, a 121. cikk (2a) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy fokozottan tudatosítsuk a nyilvánosságban a hamisított gyógyszerekkel 
kapcsolatos veszélyeket.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

85e. cikk
A tagállamok biztosítják az internetes 
gyógyszereladások egy kijelölt testület 
általi folyamatos nyomon követését, és az 
irányelvnek való meg nem felelés esetén 
jogi lépéseket tesznek.  

Or. en

Indokolás

A gyógyszereket hamisító bűnözői hálózatok felszámolása érdekében fontos a jogellenes 
internetes gyógyszertárak kinyomozása.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a a alpont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 111. cikk (1) bekezdésének 2. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
Az illetékes hatóság továbbá rutin- vagy 
be nem jelentett ellenőrzéseket végez a 
kiindulási anyagként szolgáló 
hatóanyagok gyártóinak, forgalmazóinak 
vagy importőreinek a telephelyein, a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak telephelyein, és a 
segédanyagok gyártóinak vagy 
importőreinek vagy forgalmazóinak 
telephelyein, amennyiben úgy véli, hogy 
alaposan gyanítható, hogy nem tartják be 
a 47. cikkben említett helyes gyártási 
gyakorlat elveit és iránymutatásait. Ezeket 
az ellenőrzéseket valamely tagállam, a 
Bizottság vagy az Ügynökség kérésére is el 
lehet végezni.
Az illetékes hatóság továbbá be nem 
jelentett ellenőrzéseket végez a kiindulási 
anyagként szolgáló hatóanyagok és 
segédanyagok harmadik országokban 
székhellyel rendelkező gyártóinak 
telephelyén. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
116 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) a 116. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
Az engedélyezést akkor is felfüggesztik, 
visszavonják vagy megváltoztatják, ha az 
engedélyezés iránti kérelmet a 8. vagy 10., 
10b., 10c. vagy 11. cikk rendelkezései 
szerint alátámasztó adatok nem 
helytállóak vagy a 23. cikk szerinti 
módosításuk nem történt meg, vagy 
amennyiben a 112. cikkben előírt 
ellenőrzésekre nem került sor, vagy 
amennyiben a 111. cikkben említett 
ellenőrzések a helyes gyártási 
gyakorlatnak vagy a helyes forgalmazási 
gyakorlatnak való meg nem felelést 
állapítanak meg.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatósággal végeztetett ellenőrzések célja a tervnek megfelelő működés hibáinak 
orvoslása; ezért kifejezetten meg kell említeni, hogy amennyiben egy ellenőrzés 
szabálytalanságokat fed fel, ezek kiigazításáig az engedély birtokosának vállalnia kel a 
következményeket. Ez bizonyos esetekben az engedély elvesztését jelenti.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ba. cikk

A 118b. cikkben említett büntetéseknek 
meg kell egyezniük a kábítószerekkel 
kapcsolatos jogellenes cselekmények 
esetében rendszerint alkalmazott 
büntetésekkel, és minden tagállamban 
azonosnak kell lenniük. 

Or. en
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Indokolás

Ezen a területen életbevágó az előírások végrehajtása. A szankciók hasznos visszatartó 
eszközként szolgálnak majd. A hatékonyság érdekében üdvös volna, ha az EU egész területén 
azonos szankciórendszer működne annak biztosítása érdekében, hogy a bűnözők ne 
választhassanak működési területüknek egy kevésbé szigorú szankciórendszert alkalmazó 
tagállamot.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118bb. cikk

A Bizottság hálózatot hoz létre a 
Bizottság, az EMEA és az illetékes 
tagállami hatóságok között a gyógyszerek 
hamisítása elleni küzdelem céljából hozott 
intézkedésekkel – köztük az alkalmazott 
szankció-rendszerrel – kapcsolatos 
információk cseréjének biztosítása 
érdekében.  E hálózat a legjobb 
gyakorlatok meghatározását célozza, és a 
megelőzés és végrehajtás területén 
fokozott együttműködést eredményez.   A 
Bizottság, az EMEA és az illetékes 
tagállami hatóságok fellépéseikről éves 
jelentések formájában számolnak be a 
hálózatnak. 

Or. en

Indokolás

A információk és legjobb gyakorlatok cseréje segíti majd a jobb végrehajtást és egy 
valamennyire egységesített, az Unió egész területén alkalmazott szankciórendszer 
létrehozását.

Módosítás 46

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

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

A tagállamok, ezen irányelvet alkalmazva, 
meghozzák a gyógyszerekért felelős 
illetékes hatóságok és a vámhatóságok 
közötti együttműködés biztosításához 
szükséges intézkedéseket; a tagállamok 
biztosítják továbbá, hogy a vámtisztviselők 
megfelelő képzést kapjanak a hamisított 
gyógyszerek azonosítására.

Or. en

Indokolás

A vámtisztviselők képzése a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem hatékony eszköze. Ezért 
fontos, hogy ezek a szakemberek ilyen irányú képzésben részesüljenek.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ca. cikk
A Bizottság és a tagállamok a harmadik 
országok illetékes hatóságaival 
összehangolt fellépéseket dolgoz ki a 
gyógyszerek tárolására használt 
tranzitzónák ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

Különleges figyelmet kell fordítani a tranzitzónák az érintett harmadik országok illetékes 
hatóságaival való együttműködésben megvalósított felügyeletére.

Módosítás 48

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

118cb. cikk
A Bizottság és a tagállamok szorosan 
együttműködnek az Európa Tanáccsal egy 
olyan, a gyógyszerhamisítás és a 
hamisított gyógyszerek tiltott 
kereskedelmének megszüntetéséről szóló 
Európai Egyezmény létrehozásában, 
amely a probléma polgári jogi és 
büntetőjogi szempontjaival is foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Megállapítást nyert, hogy a gyógyszerhamisítás mára nemzetközi bűnözői hálózatok által 
vezetett tevékenységgé vált, és hogy ezt a közegészségügyi problémát már nem lehet csak az 
EU határain belül kezelni. Ezért az Európai Uniónak és a tagállamoknak támogatniuk kellene 
az Európa Tanács új nemzetközi egyezményének aláírását és ratifikálását.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 18 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
E rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés
után 12 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket [konkrét időpont: 
a kihirdetés után 18 hónap + 1 nap]-tól 
alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket [konkrét időpont: 
a kihirdetés után 12 hónap + 1 nap]-tól 
alkalmazzák.
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A tagállamok azonban A tagállamok azonban

(a) az 1. cikk (4) bekezdésében foglalt, az 
ezen irányelv által módosított 2001/83/EK 
irányelv 46b. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjára és 46b. cikke (3) bekezdésére 
vonatkozó előírások teljesüléséhez 
szükséges rendelkezéseket [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 24 hónap]-tól 
alkalmazzák,

(a) az 1. cikk (4) bekezdésében foglalt, az 
ezen irányelv által módosított 2001/83/EK 
irányelv 46b. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjára és 46b. cikke (3) bekezdésére 
vonatkozó előírások teljesüléséhez 
szükséges rendelkezéseket [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 12 hónap]-tól 
alkalmazzák,

(b) b) az 1. cikk (6), (8) és (9) 
bekezdésében foglalt előírások 
teljesüléséhez szükséges rendelkezéseket 
[konkrét időpont: a kihirdetés után 48
hónap]-tól alkalmazzák.

(b) az 1. cikk (6), (8) és (9) bekezdésében 
foglalt előírások teljesüléséhez szükséges 
rendelkezéseket [konkrét időpont: a 
kihirdetés után 24 hónap]-tól alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük.  A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük.  A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

Or. en

Indokolás

Közegészség-védelmi okokból, valamint a betegek, a gyógyszerészek és a gyártók érdekében 
alapvetően fontos, hogy a határidők a lehető legrövidebbek legyenek.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Egyes, orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszereket könnyebb hamisítani.  Ezért a 
Bizottságnak ezen irányelv felülvizsgálata során meg kell fontolnia azt a lehetőséget, hogy az 
irányelv hatályát kockázatalapú megközelítést alkalmazva ezekre a gyógyszerekre is 
kiterjeszti.
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INDOKOLÁS

A hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozásáról szóló 
bizottsági javaslat rávilágít az uniós polgárok egyik, egyre élesebben megfogalmazódó 
aggodalmára: az általuk fogyasztott gyógyszerek minőségének és biztonságosságának 
kérdésére. Ezért az előadó az egyre növekvő egészségügyi fenyegetéssel szemben való 
fellépéshez és a betegek biztonságának megfelelőbb biztosításához szükséges intézkedésként 
üdvözli a Bizottság hamisított gyógyszerek elleni küzdelemre irányuló javaslatát.

A probléma
A Bizottság által elvégzett hatásvizsgálat (SEC(2008)2674) többek közt az alábbi, igen 
nyugtalanító megfigyelésekről számol be:

 a vámhatóságok által elkobzott hamisított gyógyszerek mennyiségének ugrásszerű 
növekedése (2006-ban 2,7 millió gyógyszer az uniós vámhatárokon, míg 2007-ben ez 
az érték 2,5 millió ez a 2005-ös adatokhoz képest 384%-os növekedést jelent);

 az „életmódgyógyszerek” hamisításáról áthelyeződött a hangsúly az életmentő 
gyógyszerek hamisítására, beleértve a rák, a szívbetegségek, a pszichiátriai 
megbetegedések és a fertőzések elleni gyógyszereket is. Az ilyen, hamisított 
gyógyszerekkel való kezelés végzetes következményekkel járhat; 

 új tendencia, hogy a célpont immár a klasszikus ellátási lánc. A hamisítók az internet 
mellett egyre gyakrabban célozzák meg az engedélyezett ellátási láncot. Az adatokkal 
rendelkező 13 tagállamból hét számolt be hamisított gyógyszerek legális ellátási 
láncban való megjelenéséről. 

Hangsúlyozni kell, hogy a WHO szakértőcsoportja szerint Afrika számos országában, Ázsia 
egyes részeiben és Latin-Amerikában vannak olyan területek, ahol a forgalmazott 
gyógyszereknek több mint 30%-a hamisított lehet. A hamisított gyógyszerek európai piacra 
való behozatalának megakadályozására irányuló szakpolitikák pozitív hatással lehetnek a 
világ egyéb, olyan régióiban is, ahol a probléma még súlyosabban jelenik meg. 

A betegek tökéletesen biztosak akarnak lenni abban, hogy az általuk fogyasztott gyógyszerek 
valóban azok a gyógyszerek, amelyekre számítanak. A hamisított gyógyszerek használata a 
kezelés sikertelenségét eredményezheti és életeket veszélyeztethet. Az előadó ezért úgy véli, 
hogy az irányelvnek elsősorban a közegészség hamisított gyógyszerektől való védelmére kell 
irányulnia. Ezt nem zavarhatják meg egyéb célkitűzések.

Az irányelvnek nem a szellemi tulajdonjogokra és a szabadalmi jogokra kell irányulnia, 
amelyeket már egyéb konkrét jogi keretek szabályoznak.

Kettős jogalap 
Az előadó úgy dönt, hogy az irányelvhez kettős jogalapot alkalmaz. A gyógyszerek 
hamisítása bűncselekmény, amely megakadályozza, hogy betegektől a szükséges orvosi 
kezelésben részesüljenek, valamint ártalmas az egészségükre, olykor pedig végzetes 
következményekkel jár. Ezért az irányelv elsődleges és legfontosabb célja a közegészség 
védelme kell, hogy legyen. Ennek tükröződnie kell az irányelv jogalapjában. Ez összhangban 
van az Európa Tanács egyezmény-tervezetével, amely a közegészségügyre helyezi a 
hangsúlyt.
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Meghatározások és feladatkörök
A gyógyszerek forgalmazási hálózatának hatékonyabb védelme érdekében kulcsfontosságú, 
hogy ne csak az irányelv hatálya legyen egyértelműen definiálva, hanem az ellátási lánc 
szereplői is.  Mit értünk hamisított gyógyszer alatt? Hogyan definiáljuk a hatóanyag vagy a 
segédanyag fogalmát? A bizottsági javaslat nem kellően egyértelmű. Ugyanez vonatkozik az 
ellátási lánc különböző szereplőinek meghatározására, amelynek egyértelművé kell tennie 
ezek szerepét és feladatait. Lényeges, hogy különbséget tegyünk a már hivatalosan elismert, 
kötelezettséggel rendelkező szereplők, és azon szereplők között, akik nem tartoznak ebbe a 
kategóriába, bár fontosak az ellátási lánc elszámoltathatósága szempontjából. Ezért fontos a 
kereskedők és a közvetítők megkülönböztetése, valamint szerepük és felelősségeik 
egyértelművé tétele. Ugyanez vonatkozik az egyéb szereplőkre is, pl. a szállítókra vagy a 
párhuzamos kereskedelem résztvevőire.  Az irányelvnek meg kell akadályoznia a 
félreértéseket és nem hagyhat „szürke” zónákat. Egyértelművé kell tennie, hogy melyik 
szereplő és milyen feltételek mellett működhet ezen a területen. Minél világosabbak a 
definíciók, annál egyszerűbb lesz az irányelv végrehajtása.

Szankciók
A gyógyszerhamisítás nem enyhe bűncselekmény. Olyan szervezett bűnözői tevékenység ez, 
amely emberi életeket tesz kockára. A hamisítás elleni szankcióknak is ezt kell tükrözniük, és 
egyenértékűeknek kell lenniük a kábítószerekkel kapcsolatos illegális cselekmények esetében 
tipikusan alkalmazott szankciókkal. Kulcsfontosságú a bizottsági javaslat erre vonatkozó 
szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseinek megerősítése.

Biztonsági elemek
A tagállamok különbséget tesznek az orvosi rendelvényhez kötött és az orvosi rendelvény 
nélkül kapható gyógyszerek között, mivel az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nagyobb kockázatot jelentenek a betegek számára, akár hamisításuk, akár nem megfelelő 
szedésük esetén. Ezért az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek esetében kötelezővé kell 
tenni a biztonsági elemek alkalmazását. Ugyanakkor fel kell ismerni, hogy a gyógyszereket 
csak akkor hamisítják, ha ez gazdaságilag jövedelmező. A generikus gyógyszerek alacsony 
ára miatt a gyógyszerek e csoportjának hamisítása kevésbé jövedelmező. 
Az előadó ezért úgy véli, hogy a teljesítménykritériumok alkalmazása alól csak akkor 
kaphatnak mentességet bizonyos generikus gyógyszertermékek vagy termékkategóriák, ha ez 
összhangban áll a kockázatelemzés eredményeivel. Az előadó javasolja továbbá, hogy az 
irányelv hatályba lépését követő öt éven belül értékeljék, hogy a biztonsági elemeket nem 
kellene-e kötelezővé tenni az úgynevezett orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerekre 
is.

Segédanyagok
Gyógyszertermékek fogyasztásakor a betegek nem csak hatóanyagokat, hanem 
segédanyagokat is bevisznek a szervezetükbe. A hamisított segédanyagok használatának 
következményei jól dokumentáltak. Ilyen súlyos következmény volt például, amikor 1995-
ben Haitin 89 ember, 1996-ben pedig legalább 59 gyermek, 1998-ban Indiában pedig 30 
gyermek halt meg. Az előadó ezért a segédanyagokat is beillesztette a jelentéstervezetbe. A 
hamisított gyógyszerek minőségét és eredetiségét ellenőrizni kell. 

Internetes értékesítés
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A Bizottság javaslata nem terjed ki az internetes értékesítésre, illegális ellátási lánc részének 
tartva azt. Ez a hozzáállás nem tükrözi azt a tényt, hogy az internetes értékesítés bizonyos 
tagállamokban jogszerű. Jól ismert tény, hogy az internetes értékesítés képezi az európai 
piacra kerülő hamisított gyógyszerek egyik fő útját. Az előadó úgy döntött, hogy 
rendelkezéseket illeszt a jelentéstervezetbe e fontos terjesztési útvonallal kapcsolatban. Az 
első számú prioritás a közvélemény tájékoztatásának javítása az internetes gyógyszervásárlás 
kockázatairól. A fogyasztói tudatosság növelését célzó, a hamisított termékek létezéséről és az 
engedély nélküli csatornákon keresztül történő gyógyszervásárlás kockázatairól szóló oktatási 
programokat kell indítani. A második számú prioritás annak biztosítása, hogy a betegek 
felismerjék azokat a honlapokat, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Egy olyan 
irányelvet, amely az internet kérdésének kihagyásával kíván küzdeni a gyógyszerhamisítás 
ellen, nem lehet megfelelően indokolni a közvélemény szemében. E terjesztési útvonal 
ellenőrzése a jelentés egyik kulcsfontosságú pontja. 

Tájékoztatás és jelentéstétel
A Bizottság, az EMEA és a tagállamok illetékes hatóságai közötti hálózat létrehozása segítene 
az adatgyűjtésben és a jelenség megértésében, ezáltal megkönnyítve annak kezelését.  A 
Bizottság, az EMEA és az illetékes tagállami hatóságok fellépéseikről éves jelentések 
formájában számolnak be a hálózatnak.

Nemzetközi együttműködés
Össze kell hangolni a gyógyszerhamisítás ellen küzdő különböző nemzeti és nemzetközi 
szervek munkáját. Fontos a nemzetközi együttműködés javítása és olyan megfelelő többoldaló 
mechanizmusok kidolgozása,a melyek lehetővé teszik az importőr országok számára, hogy 
vizsgálatot kezdeményezhessenek és azonosíthassák a piacaikra kerülő hamisított 
gyógyszerek valódi forrását.

Behozatali ellenőrzések
Az irányelv a gyógyszertermékek behozatala ellenőrzésének minőségére összpontosít, mivel a 
hamisított gyógyszerek többek között leginkább ezen az úton kerülnek az európai piacra. Az 
előadó úgy véli ezért, hogy létfontosságú egy, a nemzetközi megállapodásokban már 
megállapított helyes gyártási gyakorlatokon alapuló vizsgálati rendszer létrehozása. A már 
meglévő nemzetközi együttműködés a tagállamok tapasztalataival együtt alkotja a 
hamisítások felderítésére irányuló megerősített hatékonyságú rendszer alapját.

Kivitel
A Bizottság javaslata nem foglalkozik a hamisított gyógyszerek harmadik országokba 
irányuló forgalmazásával és annak ellenőrzésével. Nehéz elmagyarázni, hogy miért 
alkalmazunk szigorú rendelkezéseket az európai piacra kerülő gyógyszerekre vonatkozólag az 
esetlegesen hamisított gyógyszerek felelőseinek megtalálására, ha ugyanakkor nem 
alkalmazunk ilyen rendelkezéseket az afrikai, dél-amerikai és ázsiai harmadik országokba 
kivitt gyógyszerekre. Ez jelentősen gyengíti annak lehetőségét, hogy Európa szorosabb 
nemzetközi együttműködést követelhessen. A harmadik országokba szánt gyógyszerek 
európai gyártására és kivitelére ugyanazokat a követelményeket kell alkalmazni, mint a 
behozatal esetében. Ez megerősítené hozzájárulásunkat a több harmadik országban zajló, 
büntetőjogi kategóriába tartozó gyógyszerhamisítás elleni küzdelemhez, amely országokban a 
WHO szerint a probléma nagyon súlyos.
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Záró megjegyzések
Az irányelvben több, gyakran egymásnak ellentmondó érdek jelenik meg. Egyes szereplők 
számára a megoldás a közvetítők számának csökkentésében rejlik, mások inkább a már 
meglévő eljárások fenntartását tartják üdvözítőnek, a felelősség- és költségmegosztásban való 
részvétel nélkül. Egyes szereplők azt az elvet támogatják, hogy az irányelv összpontosítson a 
termékek jelentette kockázatokra, míg mások az ellátási láncban rejlő kockázatokat tartják 
fontosabbnak. Az előadó őszintén hiszi, hogy az irányelvnek figyelembe kell vennie a 
különböző érdekeket, ugyanakkor közös érdekünkre, a betegek biztonságára kell 
összepontosítania. Ez a jelentéstervezethez fűzött módosítások vezérelve.


