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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, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0662),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-517/2008),

– 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 a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 
parlamentjeinek. 
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv új, VIIIa. 
címének bevezetése ezeket az 
aggodalmakat hivatott kezelni az emberi 
felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekkel kapcsolatban 
nyújtandó jó minőségű, objektív, 
megbízható és nem promóciós célú 
tájékoztatás elérhetőségének biztosítására 
szánt különböző rendelkezések révén.

(2) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv új, VIIIa. 
címének bevezetése ezeket az 
aggodalmakat hivatott kezelni az emberi 
felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekkel kapcsolatban 
nyújtandó jó minőségű, objektív, 
megbízható és nem promóciós célú 
tájékoztatás elérhetőségének biztosítására 
és a betegek jogainak és érdekeinek 
hangsúlyozására szánt különböző 
rendelkezések révén.

Or. en

Indokolás

Az irányelv-módosításban a betegek jogait és érdekeit előtérbe kell helyezni és ennek 
tükröződnie kell a rendeletmódosításban is. Az irányelv-módosítás új rendelkezéseiben a 
gyógyszeripari cégek tájékoztatásra való joga helyett a betegek tájékozódáshoz való jogát kell 
hangsúlyozni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
20 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 

(3) Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 20 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
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az Ügynökség 60 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

az Ügynökség 20 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

Or. en

Indokolás

60 nap túlzottan hosszú idő és termékekkel kapcsolatos figyelmeztetések esetén a betegek 
rovására mehet. A folyamat hatékonyabb voltának biztosítására a Hatóságnak ésszerűbb 
határidőt kell megállapítani kifogás emelésére.
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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 
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a gyógyszeripari cégeket arra, hogy a betegek számára bizonyos információkat 
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 szüntessék 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, 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 betegeknek 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.
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 Az információk köre tekintetében az előadó üdvözli, hogy az értékelési jelentés 
nyilvánosan elérhető változatát közzétették. Ugyanakkor véleménye szerint közzé 
lehetne tenni az adott gyógyszerre vonatkozó farmakológiai kísérleteket, valamint 
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.


