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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság 
részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0663 – C7-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0663),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0516/2008),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére, 114. cikkére és 
168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. június 10-i véleményére1, 
valamint a Régiók Bizottságának 2009. október 7-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. 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 (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

                                               
1 HL C 306., 2009.12.16., 19. o.
2 HL C
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Módosítás 1

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.

(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 a betegtájékoztatóban 
szereplő információ és az alkalmazási 
előírás tekintetében. Orvosolni kell azt a 
tagállamokban fennálló helyzetet, hogy az 
információkhoz való hozzájutás 
indokolatlanul egyenlőtlen, és ez néhány 
tagállamban a krónikus megbetegedésben 
szenvedőkre nézve sérelmes.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A reklámozásra vonatkozó közösségi 
szabályok értelmezésében és az 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
vonatkozó nemzeti rendelkezésekben 
mutatkozó különbségek hátrányosan 
befolyásolják a reklámozásra vonatkozó 
közösségi szabályok egységes alkalmazását 
és az alkalmazási előírásban és a 

(5) A betegek és a széles nyilvánosság 
számára nyújtott tájékoztatásra vonatkozó 
közösségi szabályok értelmezésében és az 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
vonatkozó nemzeti rendelkezésekben 
mutatkozó különbségek hátrányosan 
befolyásolják a betegek és a széles 
nyilvánosság számára nyújtott 
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betegtájékoztatón szereplő 
termékismertetőre vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságát. Ezek az 
előírások ugyan teljes mértékben 
harmonizáltak a Közösség-szerte egységes 
szintű közegészségügyi védelem 
biztosítása érdekében, ezen célkitűzés 
megvalósításának akadályt állít, ha az ilyen 
kulcsfontosságú tájékoztatás 
vonatkozásában lehetőség van egymástól 
merőben eltérő nemzeti szabályok 
meghozatalára.

tájékoztatásra vonatkozó közösségi 
szabályok egységes alkalmazását és az 
alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatón szereplő 
termékismertetőre vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságát. Ezek az 
előírások ugyan teljes mértékben 
harmonizáltak a Közösség-szerte egységes 
szintű közegészségügyi védelem 
biztosítása érdekében, ezen célkitűzés 
megvalósításának akadályt állít, ha az ilyen 
kulcsfontosságú tájékoztatás 
vonatkozásában lehetőség van egymástól 
merőben eltérő nemzeti szabályok 
meghozatalára.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben nem a reklámozást, hanem az információk nyilvános hozzáférhetővé tételét 
kellene előtérben helyezni.

Módosítás 3

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 Unió-szerte 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 jogaira és 
érdekeire hangsúlyt fektetve csökkenjenek 
az információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv-módosításban a betegek jogait és érdekeit előtérbe kell helyezni. Az új 
rendelkezésekben a gyógyszeripari cégek tájékoztatásra való joga helyett a betegek 
tájékozódáshoz való jogát kell hangsúlyozni.

Módosítás 4

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 elérhető
információkkal kapcsolatban. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani. Az irányelvnek az 
információknak a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjai által történő 
hozzáférhetővé tételével kapcsolatos 
rendelkezései nem érintik a beteg-orvos 
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.
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Or. en

Indokolás

(i) Hangsúlyozni kell, hogy az új rendelkezések nem helyettesíteni kívánják a beteg-orvos 
kapcsolatot, csak támogatni; a rendelkezések összhangban vannak a bizottsági javaslat 100d. 
cikke (2) bekezdésének 2) pontjával. A jobban informált betegeknél nagyobb a valószínűsége, 
hogy továbbviszik a szükséges kezeléseket és jobban megértik a kezelésükkel kapcsolatos 
döntéseket. (ii) A forgalomba hozatali engedély jogosultja által a vényköteles gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtott tájékoztatásnak egy szélesebb körű információs 
és egészségismereti stratégia részének kell lennie.

Módosítás 5

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.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az irányelv rendelkezései nem érintik egyéb személy vagy szervezet, 
különösen a sajtó és a betegszervezetek vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos 
véleménynyilvánítási jogát, amennyiben azok nem a forgalomba hozatali engedély 
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jogosultjának nevében vagy nem annak érdekében járnak el.

Módosítás 6

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 
keresztül lehet eljuttatni a nyilvánossághoz 
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

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel ez az irányelv az első, mely 
harmonizált szabályokat vezet be az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részére 
nyújtandó tájékoztatására, a Bizottság öt 
évvel a hatálybalépését követően értékeli 
annak működését, továbbá azt, hogy 
szükség van-e a felülvizsgálatára. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
Bizottság iránymutatásokat dolgozzon ki a 
tagállami információ-ellenőrzések 
tapasztalatai alapján.

(15) Mivel ez az irányelv az első, mely 
harmonizált szabályokat vezet be az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részére 
nyújtandó tájékoztatására, a Bizottság öt 
évvel a hatálybalépését követően értékeli 
annak működését, továbbá azt, hogy 
szükség van-e a felülvizsgálatára. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
Bizottság a betegszervezetekkel és 
egészségügyi szakemberekkel 
együttműködve iránymutatásokat 
dolgozzon ki a tagállami információ-
ellenőrzések tapasztalatai alapján.

Or. en

Indokolás

Mivel a tájékoztatás a betegeket célozza meg, a betegszervezeteket be kell vonni az irányelvek 
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 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a nyilvánosság számára 
nyújtott tájékoztatás minőségi 
követelményei és az internetes 
hozzáférhetőség iránymutatásai 
tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A komitológiai rendszert az Európai Unió működéséről szóló szerződés (azaz a Lisszaboni 
Szerződés) 290. cikke által bevezetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszerével kell 
összhangba hozni.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság a betegeknek az irányelv végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos 
kérdéseire vonatkozó véleményének kikérése érdekében konzultál a betegszervezetekkel.

Módosítás 10

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 nyújtott, a minőségi 
követelményeknek megfelelő információ, 
amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.”

Or. en
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Indokolás

A betegeknek és a nyilvánosságnak nyújtott tájékoztatásnak a betegbiztonság szavatolása és a 
közegészségügy megőrzése érdekében minőségi követelményeknek kell megfelelnie.

Módosítás 11

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 védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb tájékoztató kampányokra, 
például a ritka betegségekről szóló 
tájékoztató kampányokra.”;

Or. en

Indokolás

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Módosítás 12

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 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
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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.

közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon, a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja 
nevében eljárva információt bocsásson a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosság 
rendelkezésére az engedélyezett, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről, 
amennyiben az ilyen információ, valamint 
a rendelkezésre bocsátásának 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 azonosítani kell, valamint 
bármely, a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja nevében eljáró harmadik felet 
is egyértelműen azonosítani kell.

Or. en

Indokolás

(i)Az irányelvet betegközpontúvá kell tenni, és a hangsúlyt ezért a következőre kell helyezni: a 
gyógyszeripari cégeknek a tájékoztatásra való lehetősége helyett a betegek tájékozódáshoz 
való jogát kell hangsúlyozni. (ii) 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 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 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, 
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annak utasításait követve vagy annak 
érdekében járnak el.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az irányelv rendelkezései nem érintik egyéb személy vagy szervezet, 
különösen a sajtó és a betegszervezetek vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos 
véleménynyilvánítási jogát, amennyiben azok nem a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának nevében vagy nem annak érdekében járnak el.

Módosítás 14

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

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:

(1) Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosság számára rendelkezésre
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. Ezeket az 
információkat elektronikus és nyomtatott 
formában, valamint a fogyatékkal élők 
számára elérhető formátumban teszik 
hozzáférhetővé. 

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; 

(2) Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja a következő 
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információkat bocsáthatja a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság 
rendelkezésére:

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;

a) 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;

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;

b) a fel nem használt gyógyszer, vagy az 
abból származó hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó információ,
valamint utalás bármely meglévő 
gyűjtőrendszerre; az árakról szolgáltatott 
információ, valamint tényszerű, 
tájékoztató jellegű bejelentések és –
például a csomagolás módjának 
megváltozásával vagy a mellékhatásokra 
való figyelmeztetésekkel kapcsolatos –
referenciaanyagok;

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.

c) 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. Az ilyen információkat az 
Ügynökség azok rendelkezésre bocsátását 
megelőzően a 726/2004/EK rendelet 20b. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
megvizsgálja;
d) az első bekezdésben említett értékelési 
jelentés nyilvánosan elérhető változatában 
szereplő adott gyógyszer farmakológiai 
kísérletei, és preklinikai valamint klinikai 
vizsgálatai. 

(Kereszthivatkozás: a 100b. cikk b)–d) pontjainak áthelyezése és módosítása)

Or. en
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Indokolás

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Módosítás 15

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 
újságokon, magazinokon és hasonló 
kiadványokon keresztül nem, kizárólag az 
alábbi csatornákon keresztül tehet 
hozzáférhetővé a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Or. en

Indokolás

Az információt azok számára kell hozzáférhetővé tenni, akik maguk keresnek ilyen 
információt; azaz a „húzás elve” érvényesül. A gyógyszeripari cégek által újságokon, 
magazinokon és hasonló kiadványokon keresztül történő információterjesztés esetén a 
betegeket semmi sem védi e nemkívánatos információktól, ezért az ilyen kiadványok nem 
engedélyezhetők.
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Módosítás 16

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

Az információt azok számára kell hozzáférhetővé tenni, akik maguk keresnek ilyen 
információkat; azaz a „húzás elve” érvényesül. A gyógyszeripari cégek által az egészséggel 
kapcsolatos kiadványokon keresztül történő információterjesztés esetén a betegeket semmi 
sem védi e nemkívánatos információktól, ezért az ilyen kiadványok nem engedélyezhetők.

Módosítás 17

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 forgalomba 
hozatali engedély jogosultjának.

Or. en

Indokolás

A betegeknek további kiegészítő tájékoztatásért meg kell adni a gyógyszeripari céggel való 
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kapcsolatfelvétel lehetőségét.

Módosítás 18

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

A tájékoztatás és a reklám közötti megkülönböztetést fokozottan kell hangsúlyozni. Az irányelv 
86. cikke ugyan meghatározza a reklámozás fogalmát, valamint a 88. cikk (1) bekezdése 
megtiltja a vényköteles gyógyszerek reklámozását, az egyértelműség kedvéért hangsúlyozni 
kell, hogy vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos reklámanyagot nem lehet hozzáférhetővé 
tenni.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az (1), (2) és (3) 
bekezdés végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett 
információ minőségének biztosítása 
érdekében a Bizottság a 100k. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, továbbá a 100kc. és 100kd. cikkben 
felsorolt feltételek alapján elfogadja az
(1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásához
szükséges intézkedéseket.

Ezeket az intézkedéseket, melyek 
kiegészítik ezt az irányelvet, és nem 
lényegi elemeinek módosítására 
irányulnak, a 121. cikk (2a) bekezdésében 
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említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A komitológiai rendszert az Európai Unió működéséről szóló szerződés (azaz a Lisszaboni 
Szerződés) 290. cikke által bevezetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszerével kell 
összhangba hozni.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a műszaki fejlődés 
figyelembevétele érdekében módosíthatja 
ezt a bekezdést. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ezen intézkedést a 
121. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.”

A műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében a Bizottság a 100kb. cikk
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén, továbbá a 100kc. és 100kd. 
cikkben felsorolt feltételek alapján az ezen 
bekezdés alkalmazásához szükséges 
intézkedéseket fogadhat el.

Or. en

Indokolás

A komitológiai rendszert az Európai Unió működéséről szóló szerződés (azaz a Lisszaboni 
Szerződés) 290. cikke által bevezetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszerével kell 
összhangba hozni.
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Módosítás 21

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 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.

(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 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak.
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 betegeket célozza meg, a betegszervezeteket be kell vonni az irányelvek 
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.



PE439.410v01-00 22/29 PR\807498HU.doc

HU

Módosítás 22

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 albekezdésben szereplő 
rendelkezések értelmében regisztrált
honlapokon is terjesztheti.

Or. en

Indokolás

A „húzás elvével” való összhang céljából, valamint annak érdekében, hogy a vényköteles 
gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás semmilyen nem gyógyszerekkel kapcsolatos honlapon 
ne jelenhessen meg, a gyógyszerekkel kapcsolatos információ hozzáférhetővé tételének 
lehetőségét a 100h. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti gyógyszeripari cégek által 
bejegyzett és működtetett kijelölt honlapokra kell korlátozni.

Módosítás 23

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 
kéretlen tartalmat a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosságnak. Az internetes
weboldalak videótartalmat 
szolgáltathatnak, ha az a gyógyszerek 
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biztonságos és hatékony alkalmazása 
szempontjából hasznos.

Or. en

Indokolás

(i) A honlapot rendszeresen látogató betegek – a honlap felépítésétől függően –
regisztráltathatják/azonosíthatják magukat a már keresett információ visszakeresésére vagy 
az információhoz való gyorsabb hozzáférésre; erre azonban csak kifejezett előzetes 
beleegyezésük után kerülhet sor. (ii) Bizonyos gyógyszerek (pl. az inhalátorok) helyes 
használatának bemutatására más anyagok vagy eszközök, például rövid filmek is hasznosak 
lehetnek.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100ka. cikk

A betegszervezetekkel történő konzultáció

A Bizottságnak konzultálnia kell a 
betegszervezetekkel az irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről 
valamint a tagállamok által történő 
alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

A betegeknek az irányelv végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó véleményének kikérése érdekében a Bizottság konzultál a betegszervezetekkel.
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100kb. cikk
A hatáskör átruházásának gyakorlata

(1) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépését követő ötéves időtartamra 
felhatalmazást kap a 100d. cikk (4) 
bekezdésében és a 100f. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb hat hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament és a Tanács a 100k. cikk 
szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, 
akkor az a korábbinak megfelelő 
időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit a 100kc. és a 
100kd. cikk határozza meg.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a felhatalmazásra 
vonatkozó rendelkezések részleteit az irányelvnek kell tartalmaznia.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100kc. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 100d. cikk (4) 
bekezdésében és a 100f. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. 
(2)Az az intézmény, amely a felhatalmazás 
visszavonásának eldöntésére irányuló 
belső eljárást kezdett, végső döntésének 
meghozatala előtt elfogadható időn belül 
törekszik a másik intézmény és a Bizottság 
értesítésére, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás esetleges okait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a felhatalmazásra 
vonatkozó rendelkezések részleteit az irányelvnek kell tartalmaznia.
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100kd. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő három 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak egy 
hónappal meghosszabbítható.

(2) Amennyiben ezen időszak leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, azt az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, és 
az abban megjelölt napon hatályba lép.

(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az a jogi aktus nem lép hatályba. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a felhatalmazásra 
vonatkozó rendelkezések részleteit az irányelvnek kell tartalmaznia.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottságnak a vényköteles gyógyszerekről a nyilvánosság részére 
nyújtandó tájékoztatásról szóló javaslatát (COM(2008)0662-0663). A Parlament és a 
betegszervezetek a betegeknek a felírt és az általuk szedett gyógyszerekről való jobb 
informáltsága érdekében már régóta kérnek ilyen javaslatot. 
A minőségi tájékoztatáshoz való fokozott hozzáférés hozzájárul a betegeknél a jobb 
egészségügyi következmények eléréséhez, mivel a jobban informált betegeknél nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy folytatják a szükséges kezeléseket és jobban megértik a 
kezelésükkel kapcsolatos döntéseket; a javaslat ezért, annak megfelelő megfogalmazása és 
végrehajtása esetében, hozzáadott értéket teremt. 
Ezért a javaslat célja nemcsak az európai jogszabályok harmonizálása, hanem az egészségnek 
a fokozott egészségismeret révén történő javítása. A gyógyszeripar fontos szerepet játszik az 
egészségismeret és a jó egészség előmozdításában, de szerepét egyértelműen meg kell 
határozni, illetve részvételét határozottan szabályozni kell a gyógyszerek kereskedelmi 
okokból ösztönzött, túlzott fogyasztásának megakadályozása érdekében.  
A hatályos jogi kerettel és az európai helyzettel kapcsolatban számos probléma merül fel a 
betegeknek a vényköteles gyógyszerekről szóló információkhoz való hozzáférésével 
kapcsolatban. Az irányelv tagállamok általi értelmezése a betegek számára a gyógyszerekről 
szóló magas színvonalú információhoz való eltérő hozzáférést biztosít Európa különböző 
részeiben. Néhány tagállamban a betegek a felírt gyógyszerekkel kapcsolatos legalapvetőbb 
információkhoz is nehezen férnek hozzá. Ez elfogadhatatlan, és az Európai Unión belül 
egyenlőtlenségeket okoz az egészségügyben.  
A mostani jogszabály nem igazodik a technikai fejlődéshez, sem az internet által kínált 
lehetőségekhez és kihívásokhoz. Az európai betegeknek már néhány másodpercen belül 
határtalan hozzáférésük van a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos ellenőrizetlen és 
gyakran pontatlan információkhoz. A gyógyszerekkel kapcsolatos ellenőrzött és biztonságos 
információkhoz való internetes hozzáférés azonban a legtöbb beteg számára igen korlátozott. 
Ez külön problémát jelent azok számára, akiknek saját anyanyelvükön van szükségük 
információra.  
Az irányelvnek az európai bíróságok általi jelenlegi, eltérő értelmezése azt mutatja, hogy 
létezik bizonyos jogi zavar, amely bizonytalanságot teremt azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
kell az irányelvet végrehajtani és kire vonatkozik. Ez abban is megmutatkozik, hogy az egyes 
tagállamok az irányelvet különböző módon hajtották végre. Ennélfogva rendkívül fontos, 
hogy a rendelkezések fokozottan egyértelműek legyenek.  
Mindent összevéve szükség van a felírt gyógyszerekkel kapcsolatos információkra vonatkozó 
rendelkezések aktualizálására, valamint arra, hogy hamarosan új szabályok szülessenek. 
Az előadó a Bizottság javaslatával kapcsolatban azonban számos aggodalmat fogalmaz meg. 
Ez az indokolás kiemeli a jelentéstervezetekben megfogalmazott legfontosabb változásokat.

 A bizottsági javaslat középpontjában nem a betegek minőségi információkhoz való 
hozzáférésének joga, hanem a gyógyszeripari cégek tájékoztatáshoz való joga áll. Az 
előadó ezért hangsúlyeltolást javasol a javaslatban, valamint azt, hogy hatalmazzák fel 
a gyógyszeripari cégeket arra, hogy a betegek számára bizonyos információkat 
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nyújthassanak, ezáltal a betegek tudáshoz való jogát helyezve a jogszabály 
középpontjába. Az információk betegek számára való hozzáférhetővé tételét nem lehet 
a gyógyszeripari cégek reklámozására felhasználni; a tájékoztatásnak valóban a 
betegek érdekeit kell szolgálnia; Az előadó kötelezni kívánja a gyógyszeripart, hogy 
bizonyos, a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos alapvető információkat – például 
az alkalmazási előírást és a betegtájékoztatót – tegyen könnyen hozzáférhetővé az 
európai betegek számára.

 Az információk hozzáférhetővé tételének a „húzás elvén” kell alapulnia, azaz az 
információkat azon betegek számára kell elérhetővé tenni, akik maguk keresnek ilyen 
információt. Ezért óvatosabban kell megválasztani az információ elérését szolgáló 
csatornákat. Az internet szerepe egyre nő, ugyanakkor az internet terjedése és az 
ahhoz való hozzáférés tagállamonként eltérő, az internetes műveltségben 
megmutatkozó különbségekről nem is beszélve. Ezért az információkat 
„hagyományosabb” csatornákon keresztül, például levelezés útján is hozzáférhetővé 
kell tenni. 

 Ugyanakkor az írott sajtó információs csatornaként való használata tekintetében az 
előadónak fenntartásai vannak. A napilapokban vagy magazinokban megjelenő 
információk nem csupán azok számára elérhetők, akik maguk is információkat 
keresnek, vagyis a betegeket semmi sem védi a nemkívánatos információktól. Az 
előadó ezért azt javasolja, hogy szűntessék meg a gyógyszeripari cégek azon 
lehetőségét, hogy napilapokban, magazinokban és hasonló kiadványokban tegyék 
hozzáférhetővé az információkat. 

 Az előadó világosan el kívánja különíteni a tájékoztatást a reklámtól. Az irányelv 86. 
cikke ugyan meghatározza a reklámozás fogalmát, valamint a 88. cikk (1) bekezdése 
megtiltja a vényköteles gyógyszerek reklámozását, az egyértelműség kedvéért 
hangsúlyozni kell, hogy vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos reklámanyagot nem 
lehet hozzáférhetővé tenni.

 A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kell, hogy az irányelv rendelkezései 
csak a gyógyszeripari cégeket érintik, a sajtó, a betegek és a betegszervezetek 
bizonyos vényköteles gyógyszerekkel és kezelésekkel kapcsolatos 
véleménynyilvánítási jogát semmiképpen sem befolyásolják, amennyiben azok 
függetlenül, és nem a forgalomba hozatali engedély jogosultjának nevében, vagy nem 
annak érdekében járnak el. E rendelet az iparra vonatkozik, nem rendelkezik széles 
körű hatállyal, amely befolyásolja a szólás- vagy sajtószabadságot stb. 

 A betegek véleményének kikérése érdekében a betegszervezeteket be kell vonni az 
irányelv és a rendelet végrehajtásába. Az előadó üdvözli az ötletet, hogy útmutató és 
magatartási kódex készüljön a betegek számára hozzáférhetővé tett információ 
tekintetében, és kéri a Bizottságot a betegszervezetekkel való együttműködésre ezen 
útmutató és magatartási kódex összeállításakor.

 Fontos az orvos és beteg közötti kapcsolat jelentőségének hangsúlyozása. A 
vényköteles gyógyszerekre vonatkozó információk legfontosabb forrása – továbbra is 
– a gyógyszert felíró orvos. E kapcsolat alapvető értékkel bír, és más információs 
csatornák csupán kiegészíthetik.   

 Az információk köre tekintetében az előadó üdvözli, hogy az értékelési jelentés 
nyilvánosan elérhető változatát közzétették. Ugyanakkor véleménye szerint közzé 
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lehetne tenni az adott gyógyszerre vonatkozó farmakológiai kísérleteket, valamint a 
preklinikai és klinikai vizsgálatokat. Mivel ezek az információk üzleti szempontból 
kényesek, a gyógyszeripari cégeket nem lehet felhatalmazni ezek közzétételére, de 
mivel ezek az információk értékesek lehetnek a betegek és betegszervezetek számára, 
nem szabadna megtiltani közzétételüket. 

Szélesebb összefüggésekbe helyezve a javaslatot az előadó hangsúlyozza, hogy a betegek 
számára nyújtott, a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatásnak egy tágabb 
értelemben vett betegtájékoztatási stratégia és egy szélesebb körű egészségismereti stratégia 
részének kell lennie. A betegeknek és az érdeklődőknek pontos, pártatlan tájékoztatást kell 
kapniuk az egészséges életmód, a betegségek és egyes kórok megelőzése, illetve a különféle 
kezelési lehetőségek tekintetében. Ez azonban túlmutat a jelenlegi javaslat és jelentés 
keretein. Az előadó új javaslatot vár a Bizottságtól a közeljövőben a tágabb értelemben vett 
betegtájékoztatási stratégia részeként és e javaslat kiegészítéseként.


