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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióban növekszik az olyan gyógyszerek száma, amelyek azonosságuk, 
előtörténetük vagy eredetük tekintetében hamisítottak. A hamisított gyógyszerek 
tartalmazhatnak szabványnak nem megfelelő vagy hamisított összetevőket, vagy nem 
tartalmaznak adott összetevőket, vagy rossz arányban tartalmaznak összetevőket, beleértve a 
hatóanyagokat.

Ezek nagy veszélyt jelentenek az európai betegek és az európai iparág számára, a 
közvéleményben és a döntéshozókban pedig komoly aggodalmat kelt az Európai Unióban 
felderített ilyen gyógyszerek számának elmúlt évben tapasztalt állandó növekedése.

A Bizottság hatékony jogalapot kíván létrehozni az Európai Unió belső piacán megjelenő 
hamisított gyógyszerek elleni küzdelem számára, méghozzá jobb biztonsági elemek, valamint 
a gyógyszercsomagolás nyomon követési és visszakeresési rendszereinek bevezetése, az 
eljárások egyszerűsítése, a jobb átláthatóság és kommunikáció, a jobb adatgyűjtési és -
értékelési eljárások, az érdekelt felek nagyobb mértékű bevonása, valamint a legjobb 
gyakorlatok létrehozása révén.

A vélemény előadója üdvözli a javaslatot, úgy véli, hogy van még lehetőség további 
fejlesztésekre, főként a fogyasztóvédelmi kérdések tekintetében. Ezért az alábbiak szerint 
javasol módosításokat:

 A jogbiztonság és a jogi egyértelműség érdekében az irányelv szövegében meg kell 
adni a „hamisított gyógyszer” fogalommeghatározását, és ennek során egyértelműen a 
fogyasztóvédelemre kell összpontosítani.

 Mivel a becslések szerint a hamisított gyógyszerek többsége internetes értékesítés 
révén kerül be a belső piacra, a legális ellátási láncra korlátozódó összpontosítás nem 
tűnik elegendőnek. Ezért az előadó felhívja a Bizottságot, hogy kétévente készítsen 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére az irányelv által megállapított 
intézkedések hatásáról, valamint a további harmonizáció szükségességéről, különös 
tekintettel az ilyen gyógyszerek internetes és vény nélküli értékesítésére.

 Lakossági tájékozató kampányok révén a gyógyszerfogyasztók figyelmét fel kell hívni 
a gyógyszerekre vonatkozó új biztonsági elemekre és a gyógyszerek engedély nélküli 
internetes oldalakon történő vásárlásának veszélyeire.

 A közösségi adatbázisba kerülő információknak a lehető legkonkrétabbaknak kell 
lenniük. Ezenkívül az adatbázisnak olyan hamisított gyógyszerekre vonatkozó 
eseteket is tartalmaznia kell, amelyeket az Unió piacán fedeztek fel.

 A nyomon követési és visszakeresési folyamat szakaszaiban az adatfeldolgozást az 
adatvédelemről szóló hatályos közösségi és nemzeti jogszabályokkal összhangban kell 
elvégezni.

 A gyógyszerhamisítás súlyos, szervezett bűnözői tevékenység, amely emberéleteket 
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veszélyeztet. Ezért a hamisítás elleni szankcióknak ezt tükrözniük kell. Fontos, hogy 
az irányelvben – a szubszidiaritás elvének megsértése nélkül – megerősítsük a 
szankciókra vonatkozó rendelkezéseket.

 Végül pedig a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződésből adódóan 
a komitológiai eljárás már nem használatos. Ezért az irányelv komitológiára 
vonatkozó rendelkezéseit olyan rendelkezésekkel kell felváltani, amelyek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben megállapított új eljárások egyikére hivatkoznak 
(EUMSz. 290. vagy 291. cikk). Az ügyben illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot felkérjük e kérdés tisztázására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tapasztalatok szerint a gyógyszerek 
internetes vásárlása során a fogyasztó 
nem mindig tudja ellenőrizni a forrás 
eredetiségét. A Bizottság az Ügynökséggel 
és a tagállamokkal együttműködésben a 
fogyasztók tájékoztatására irányuló 
kampányba kezd, amely felhívja 
figyelmüket a gyógyszerek engedély 
nélküli internetes oldalakon történő 
vásárlásának kockázataira. Továbbá a 
Bizottság kétévente jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére az 
ezen irányelv által megállapított 
intézkedések hatásáról és a további 
harmonizáció szükségességéről, különös 
tekintettel a gyógyszerek interneten 
történő értékesítésére, míg annak 
eldöntése, hogy a gyógyszerek interneten 
történő értékesítése engedélyezhető-e vagy 
nem, a tagállamok hatáskörében marad.
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Indokolás

A hamisított termékek többsége illegális internetes oldalakon keresztül jut be a piacra. A 
fogyasztóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy biztonságosan vásárolhassanak 
gyógyszereket az interneten, ezért a tagállamok feleadata lesz a gyógyszerek interneten 
történő értékesítésének engedélyezése, a szubszidiaritás elvével összhangban és a vonatkozó 
uniós jogszabályoknak való megfelelést szem előtt tartva.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállami hatóságokkal 
együttműködésben a fogyasztók 
tájékoztatására és tudatosítására irányuló 
kampányba kezd, felhívva figyelmüket a 
hamisított gyógyszerek vásárlásával járó 
kockázatokra, különösen az 
eredetiségvizsgálatra irányuló 
intézkedésekre és a gyógyszerek 
csomagolásán vagy máshol lévő 
biztonsági elemekre (például 
hologramokra és biztonsági pecsétekre).

Indokolás

A hamisított gyógyszerek növekvő száma arra utal, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában a 
hamisított gyógyszerek – különösen a jogellenes weboldalakon történő – vásárlásával járó 
kockázatokkal. Az egyik jelzett probléma az, hogy a fogyasztók nem ismerik a hatályos 
jogszabályokat. A jól tájékozott fogyasztók hozzájárulhatnak a piacon lévő hamisított 
gyógyszerek azonosításához.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A Bizottság kétévente átfogó 
értékelést nyújt be a vény nélkül kapható
gyógyszerek helyzetét illetően, különös 
hangsúlyt fektetve arra a kérdésre, hogy 
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ki kell-e terjeszteni, és ha igen, milyen 
formában, ezen irányelv hatályát a vény 
nélkül kapható gyógyszerekre.

Indokolás

További értékelést igényel a vény nélkül kapható gyógyszerek lehetséges veszélye annak 
meghatározásához, hogy ki kell-e terjeszteni ezen irányelv hatályát rájuk is.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az uniós 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, valamint a 
betegek és fogyasztók érdekvédelmi 
szervezeteivel együtt intézkedéseket fogad 
el a gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos kockázatok 
fokozott tudatosítása céljából.

Indokolás

A betegeket és a fogyasztói szervezeteket be kell vonni az ilyen európai és nemzeti 
kezdeményezésekbe azért, hogy a közvélemény és a betegek figyelmét felhívják a hamis 
gyógyszerekre. A betegvédelmi szervezetek kellő tapasztalatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
pontos és könnyen elérhető információval szolgáljanak az általuk jól ismert közösségnek. 
Például a betegeket arra kell ösztönözni, hogy ismerjék gyógyszereiket – hogy megvizsgálják 
minőségüket és származásukat, hogy éberen figyeljék az olyan jeleket, amelyek hamisított 
gyógyszert jeleznek, bármilyen különbséget magában a gyógyszerben vagy csomagolásában, 
és arra kell őket ösztönözni, hogy ha kétségeik vannak, forduljanak szakemberhez.

Módosítás 5
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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, hanem 
olyan személyek is, akik úgy vesznek részt 
az ügyletekben, hogy nem is kerülnek 
fizikai kapcsolatba a gyógyszerrel. Minden 
szereplőre 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.

Indokolás

A forgalmazási láncban részt vevő minden szereplőre ugyanolyan szabályoknak, 
követelményeknek és felelősségvállalásnak kell vonatkozniuk a gyógyszer azonosításának, 
eredetiségének és a gyártól a fogyasztóig történő megszakítás nélküli nyomon 
követhetőségének biztosítása érdekében.

Módosítás 6

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 –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 



PE438.139v02-00 8/25 AD\809093HU.doc

HU

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.

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. A biztonsági 
elemeket (a gyártási szám kivételével) 
egyenértékűségen alapuló kategóriákba 
kell csoportosítani, és általában a gyártási 
engedély jogosultjának specifikus elemet 
vagy elemeket kell használatra elfogadnia 
egy adott kategórián belül. A biztonsági 
elemek akkor tekintendők az eredetivel 
egyenértékűnek, ha ugyanolyan szintű 
védelemmel biztosítják a gyógyszerek 
eredetiségét, hamisítatlanságát, és 
amennyiben szükséges, azonosságát, 
valamint azt, hogy a gyógyszerek 
másolása ugyanolyan szintű technikai 
nehézségekbe ütközzön.

Indokolás

Az ugyanolyan szintű védelem biztosítása érdekében tisztázni kell az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, eredetiségvizsgálatára és nyomon követhetőségére szolgáló 
egyenértékű biztonsági elemek területét, ha azokat eltávolították. A biztonsági elemeket 
összetettségük alapján kell csoportosítani és ezen elemek eltávolítása (vagy lefedése) 
megköveteli, hogy egy egyenértékű biztonsági szintet vagy összetettséget nyújtó hasonló 
elemmel cseréljék ki.
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A javasolt biztonsági intézkedéseket 
és a gyógyszerek azonosításából, 
engedélyezéséből és nyomon követéséből 
nyert adatokat az adatvédelemről szóló 
hatályos uniós és nemzeti jogszabályokkal 
összhangban kell alkalmazni. Különösen 
az elosztási csatornákra vonatkozó 
információk tartoznak a fenti adatok közé.

Indokolás

Az adatvédelmi követelményeket teljesíteni kell. Különösen a gyógyszerek elosztási 
csatornáira vonatkozó információkat tudnák üzleti célra felhasználni a forgalmazási 
engedéllyel rendelkezők, és ezért ezen információkat nem szabad a rendelkezésükre bocsátani.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak az igazságügyi és 
rendőrségi együttműködés területén akár 
az Europol segítségével is együtt kell 
működniük az internet révén történő 
illegális gyógyszer-kereskedelem elleni 
hatályos korlátozások végrehajtása 
érdekében.

Indokolás

Az internet révén történő illegális gyógyszer-kereskedelem elleni küzdelem terén fontos a 
tagállamok közötti széles körű együttműködés, és kiterjed például a legjobb gyakorlatok és a 
technológiai szakértelem megosztására. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az 
Europolra is, amely jelentős technikai tapasztalatra tett szert az online bűnözés elleni uniós 
fellépésben.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

. -1) Az 1. cikk a 5. pont után a következő 
5a. ponttal egészül ki:
„5a. Hamisított gyógyszer:

Minden gyógyszer, amelyet készakarva 
vagy szándékosan meghamisítottak:
a) azonossága tekintetében, beleértve a 
csomagolást, a címkézést, a nevet és az 
összetételt az összetevők, többek között a 
segédanyagok és a hatóanyagok, valamint 
azok adagolása vonatkozásában; és/vagy
b) eredete tekintetében, beleértve a 
gyártót, a gyártó országot, a származási 
országot, a forgalombahozatali engedély 
jogosultját; és/vagy
c) előtörténete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánc azonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartásokat és 
dokumentumokat.
A szabadalommal kapcsolatos 
szabálysértéseket vagy vitákat meg kell 
különböztetni a gyógyszerek másolásától 
vagy hamisításától. Azok a gyógyszerek 
(akár védjeggyel ellátottak, akár 
generikusak), amelyeket egy adott 
országban nem engedélyeznek forgalomba 
hozni, máshol azonban igen, nem 
tekinthetők hamisítottnak.
A szabványnak nem megfelelő, vagy 
minőségi hiányosságot mutató termékek, 
vagy amelyek nem felelnek meg a helyes 
gyártási gyakorlat vagy a helyes 
forgalmazási gyakorlat követelményeinek, 
nem tekinthetők hamisítottnak.
A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogszabályokat 
fogadhasson el, amelyek a műszaki és 
tudományos fejlődés, és/vagy a nemzetközi 
megállapodások alapján aktualizálják ezt 
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a meghatározást.” Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló jogszabályokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290.
cikkében említett eljárással összhangban 
kell elfogadni.”

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a „hamisított gyógyszer” fogalmának 
meghatározását fel kell venni az irányelv szövegébe.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A 2. cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki a (3) bekezdés után:
„3a. Ezen irányelv rendelkezései nem 
sértik a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozzák vagy tiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
interneten történő eladását.”

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége korlátozza az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek 
interneten keresztüli vásárlását. E korlátozás többek között csökkenti a hamisítók számára a 
lehetőségeket, hogy elérhetővé tegyék a nagyközönség számára a hamisított gyógyszereket. A 
közegészségügy érdekében és a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy 
ezek a korlátozások megmaradjanak.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemek csak akkor távolíthatók 
el vagy fedhetők le részben vagy egészben, 
ha a következő feltételek teljesülnek:

(2) Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemek csak akkor távolíthatók 
el vagy fedhetők le részben vagy egészben, 
ha a következő feltételek teljesülnek, és a 
gyógyszerek azonossága, eredetisége és 
nyomon követhetősége biztosított:

Indokolás

A biztonsági elemeknek garantálniuk kell a gyógyszerek azonosságát, eredetiségét és a 
gyártól a fogyasztóig történő megszakítás nélküli nyomon követhetőségét. A gyógyszerek
azonosságát, eredetiségét és nyomon követhetőségét minden körülmények között biztosítani 
kell.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 21 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A gyártási engedély birtokosa 
egyértelműen jelzi a külső csomagoláson, 
ha az eredeti biztonsági elemeket részben 
vagy egészben eltávolították vagy lefedték;

Indokolás

A betegeket és az ellátási lánc egyéb szereplőit kifejezetten tájékoztatni kell arról a 
csomagoláson elhelyezett címkén keresztül, ha az eredeti biztonsági elemeket eltávolították és 
más elemekkel helyettesítették.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ellátási lánc összetettsége;

Indokolás

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hamisítási esetek száma harmadik 
országokban és a Közösségben,

b) a hamisítási esetek száma világszerte és 
különösen az Unióban;

Indokolás

Az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés és felügyelet, illetve a szellemi tulajdonjog 
tekintetében sok harmadik ország helyzete nagyban különbözik az európaitól.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemeket (a gyártási szám 
kivételével) az elemek azonosításának egy 
vagy több kategóriájába kell sorolni, 
amelyeket adott termékek vagy 
termékkategóriák esetében kell 
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alkalmazni. A kategóriákat a Bizottság 
gyógyszerészeti bizottsága határozza meg, 
ideértve az egyenértékű hatásossággal és 
hatékonysággal rendelkező biztonsági 
elemeket, illetve az ezt követően ezen cikk 
(2) bekezdésének b) pontja értelmében 
azonos kategóriába tartozó 
egyenértékűnek tekintett elemeket is. A 
gyártási engedély jogosultja eldöntheti, 
hogy melyik elemet vagy elemeket 
használja adott kategóriában, kivéve, ha a 
Bizottság indoklással alátámasztva kéri 
egy bizonyos biztonsági elem használatát.

Indokolás

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Módosítás 16

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 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
gondoskodnak a gyógyszerek 
eredetiségének bizonyítására szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
származó adatok tulajdonjoga és 



AD\809093HU.doc 15/25 PE438.139v02-00

HU

titkossága tiszteletben tartásáról.
Különösen az elosztási csatornákra 
vonatkozó információkat nem szabad 
kereskedelmi felhasználásra 
rendelkezésre bocsátani.

Indokolás

Az adatvédelmi követelményeket teljesíteni kell. Különösen a gyógyszerek elosztási 
csatornáira vonatkozó információkat tudnák üzleti célra felhasználni a forgalmazási 
engedéllyel rendelkezők, és ezért ezen információkat nem szabad a rendelkezésükre bocsátani.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
legalább a következőket kell figyelembe 
venniük:
a) a rendszer költséghatékonysága annak 
érdekében, hogy bármely alkalmazott 
intézkedés költség-haszon elemzésen 
alapuljon;
b) az intézkedésekhez kapcsolódó 
kötélségeket az ellátási lánc összes 
szereplője között arányosan kell 
megosztani és a költségeknek figyelembe 
kell venniük az érintett gyógyszer árát;
c) a rendszer függetlensége, a 
kereskedelmi szempontból bizalmas 
jellegű információk védelmének jogos 
érdeke, illetve az ipari és kereskedelmi 
tulajdonjog, valamint a személyes adatok 
védelme.

Indokolás

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:
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a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2) és (3) bekezdésnek azokra a 
gyártásiengedély-birtokosokra is 
vonatkoznia kell, akik részben vagy 
egészben eltávolítják vagy lefedik azokat a 
biztonsági elemeket, melyeket az eredeti 
gyártó az e cikk (2) bekezdésében említett 
célokból önkéntesen alkalmazott a 
rendelvényköteles gyógyszerek esetében.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságnak az Ügynökséggel és a 
tagállami hatóságokkal 
együttműködésben tájékoztató kampányba 
kell kezdenie. A kampánynak a már 
meglévő, eredetiségvizsgálatra irányuló 
intézkedésekre, a gyógyszerek 
csomagolásán lévő biztonsági elemekre 
(például hologramokra és biztonsági 
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pecsétekre), valamint a hamisított 
gyógyszerek vásárlásával járó 
kockázatokra kell felhívnia a fogyasztók 
figyelmét. A kampánynak különösen az 
engedély nélküli internetes forrásokra kell 
összpontosítania.

Indokolás

A hamisított gyógyszerek növekvő száma arra utal, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában a 
hamisított gyógyszerek – különösen a jogellenes weboldalakon történő – vásárlásával járó 
kockázatokkal. A jól tájékozott fogyasztók hozzájárulhatnak a piacon lévő hamisított 
gyógyszerek azonosításához.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85c. cikk

A Bizottság a tagállamokkal együtt 
hitelesíti az akkreditált internetes 
gyógyszertárakat, és azokról 
nyilvántartást hoz létre. A nyilvántartást 
nyilvános adatbázison keresztül 
hozzáférhetővé kell tenni.
A Bizottság létrehoz egy uniós minőségi 
hitelesítési logót, amelyet elhelyez a 
legálisan működő internetes 
gyógyszertárak weboldalán.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy ezt az 
uniós logót a nem akkreditált 
gyógyszertárak ne használják, illetve ne 
kereskedjenek gyógyszerekkel a belső 
piacon.

Indokolás

Meg erősíteni a fogyasztók bizalmát az interneten keresztüli gyógyszervásárlással szemben, a 
hamisított gyógyszerek internetes terjesztését pedig a minimumra kell csökkenteni.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85d. cikk

A Bizottság és tagállamok 
felhatalmazáson alapuló jogszabályokat 
fogadnak el, amelyek a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatok fokozott 
tudatosításéra vonatkozó intézkedéseket 
tartalmaznak, amelyek az alábbiakat is 
magukban foglalhatják:
- gyógyszerek internetes keresése esetén a 
kereső internetes oldalának tetején 
megjelenő figyelmeztetések;
- információs kampányok 
együttműködésben a tagállamokkal és a 
betegek és fogyasztók érdekvédelmi 
szervezeteivel;
- az akkreditált internetes gyógyszertárak 
listájának könnyen elérhetővé tétele;
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló jogszabályokat az 
Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
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purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ha az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy az 
érintett nem tartja be a helyes gyártási 
gyakorlat vagy a helyes forgalmazási 
gyakorlat közösségi jogszabályokban előírt 
alapelveit és iránymutatásait, akkor az erre 
vonatkozó információt rögzítik a (6) 
bekezdésben említett közösségi 
adatbázisban. Ezek az információk 
meghatározzák azokat az elveket, 
iránymutatásokat és szabályokat, 
amelyeket nem tartottak be. Azokat az 
eseteket is be kell jelenteni a fenti 
adatbázisba, amelyek kapcsán hamisított 
gyógyszereket fedeztek fel az Unió piacán.

Indokolás

A közösségi adatbázisba kerülő információknak a lehető legkonkrétabbaknak kell lenniük.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 

A szubszidiaritás elvének sérelme nélkül a
tagállamok meghatározzák az ezen 
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rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
e szabályok érvényesítésére. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 
[konkrét időpont: a kihirdetés után 18 
hónap]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és a későbbiekben 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e 
rendelkezéseket érintő minden 
módosításról.

irányelv rendelkezéseinek megszegése
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és megtesznek 
minden intézkedést, amely végrehajtásuk 
biztosításához szükséges. Az 
alkalmazandó szankciók – amelyek akár 
büntetőjogi szankciók is lehetnek –
figyelembe veszik a gyógyszerhamisítás 
kapcsán fellépő közegészségügyi 
kockázatot. A meghatározott szankcióknak
harmonizáltaknak, hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük, és többek között a következő 
magatartásformákra kell kiterjedniük:
(1) hamisított gyógyszerek, hatóanyagok, 
segédanyagok, alkotórészek, anyagok és 
tartozékok gyártása;
(2) hamisított gyógyszerek, hatóanyagok, 
segédanyagok, alkotórészek, anyagok és 
tartozékok szállítása vagy szállításának 
felkínálása, beleértve a fentiek közvetítőn 
keresztüli kereskedelmét, adásvételét, 
raktározását, behozatalát és kivitelét;
(3) hamis dokumentumok készítése vagy 
dokumentumok meghamisítása;
(4) a fenti jogszabálysértések 
bármelyikében való bűnrészesség és a 
fentiekre való felbujtás;
(5) a fent említett jogszabálysértések 
bármelyikének elkövetésére irányuló 
kísérlet.
A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés után 
18 hónap]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és a későbbiekben 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e 
rendelkezéseket érintő minden 
módosításról.

Indokolás

A gyógyszerhamisítás súlyos bűncselekmény, amely emberéleteket veszélyeztet. A hamisítás 
elleni szankcióknak ezt tükrözniük kell. A gyógyszerhamisítás következtében fellépő 
közegészségügyi kockázatot figyelembe kell venni az alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályok megalkotásakor. Ezeknek a szankcióknak éppen ezért a más termékek hamisítására 
vagy másolására vonatkozó szankcióknál magasabb szintűnek kell lenniük.

Módosítás 24
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2001/83/EK irányelv
118 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ba. cikk
A Bizottság hálózatot hoz létre a 
Bizottság, az Ügynökség, az illetékes 
tagállami hatóságok és a betegek és 
fogyasztók érdekvédelmi szervezetei között 
a gyógyszerek hamisítása elleni küzdelem 
céljából hozott intézkedésekkel – köztük az 
alkalmazott szankciórendszerrel –
kapcsolatos információk cseréjének 
biztosítása érdekében.

Indokolás

A hamisított gyógyszerek jelenségének, azaz a hamisított gyógyszerek vásárlásához vezető 
tényezők megfelelő megértése és a hamisítási elleni fellépés érdekében alapvetően fontos a 
betegek érdekvédelmi szervezeteivel történő együttműködés kialakítása. Az együttműködés 
segíthet adatokat gyűjteni a betegekről, illetve arról, hogy miért vásárolnak hamisított 
gyógyszereket.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„127c. cikk
A Bizottság 2012. június 30-ig és utána 
kétévente jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács részére az ezen 
irányelv által megállapított intézkedések 
hatásáról és a további harmonizáció 
szükségességéről. E célból a Bizottság 
különösen azt értékeli, hogy a gyógyszerek 
vény nélküli értékesítése és az ilyen 
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gyógyszerek internetes értékesítése 
tekintetében külön harmonizációra van-e 
szükség. Ezenkívül értékelni kell a 
hamisított gyógyszerek piacra jutási 
helyeit és a vény nélkül kapható 
gyógyszerek veszélyeit. A jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatokat kell 
csatolni. Szükség esetén olyan 
jogszabályra kell javaslatot tenni, amely 
ezen irányelv hatálya alá vonja a vény 
nélkül kapható gyógyszereket.”

Indokolás

A hamisított termékek többsége illegális internetes oldalakon keresztül jut be a piacra. A 
fogyasztóknak meg kell, hogy legyen a lehetőségük arra, hogy az Interneten és vény nélkül 
biztonságosan vásárolhassanak gyógyszereket. Ezenkívül kevés adat áll rendelkezésre arra a 
kérdésre vonatkozóan, hogy a hamisított gyógyszerek nagy valószínűséggel hol és mikor 
jutnak be a legális forgalmazási láncba.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) az ezen irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdésében foglaltaknak való 
megfeleléshez – annyiban, amennyiben 
azok az 54a. cikk (5) bekezdéséhez 
kapcsolódnak –, valamint az 54a. cikk (2) 
és (3) bekezdésének való megfeleléshez 
szükséges rendelkezések, az ezen irányelv 
által módosított, 2001/83/EK irányelv 54a.
cikkének (5) bekezdésében említettek 
erejéig [konkrét időpont: ezen irányelv 
kihirdetése után 6 hónap]-tól;

Indokolás

Mivel a hamisított gyógyszerek egyre nagyobb kockázatot jelentenek a betegek számára, még 
a hatálybalépés előtt sürgősen szükség van a betegek biztonságát megerősítő átmeneti 
intézkedésekre. Az átmeneti intézkedések többek között köteleznék a gyártási engedély azon 
jogosultját (így az újracsomagolókat is), aki eltávolítja vagy eltakarja az eredeti gyártó által 
önkéntesen feltüntetett biztonsági elemeket, hogy helyettesítsék őket egyenértékű biztonsági 
elemekkel, és hamis gyógyszereknek az ellátási láncba kerülése esetén szigorúan felelősségre 
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vonná őket.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) és (8) bekezdésében 
foglalt előírások teljesüléséhez szükséges 
rendelkezéseket [konkrét időpont: a 
kihirdetés után 48 hónap]-tól alkalmazzák.

Indokolás

Mivel a hamisított gyógyszerek egyre nagyobb kockázatot jelentenek a betegek számára, még 
a hatálybalépés előtt sürgősen szükség van a betegek biztonságát megerősítő átmeneti 
intézkedésekre. Az átmeneti intézkedések többek között köteleznék a gyártási engedély azon 
jogosultját (így az újracsomagolókat is), aki eltávolítja vagy eltakarja az eredeti gyártó által 
önkéntesen feltüntetett biztonsági elemeket, hogy helyettesítsék őket egyenértékű biztonsági 
elemekkel, és hamis gyógyszereknek az ellátási láncba kerülése esetén szigorúan felelősségre 
vonná őket.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ezen irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdésében foglaltaknak való 
megfeleléshez – kivéve annyiban, 
amennyiben azok az 54a. cikk (5) 
bekezdéséhez kapcsolódnak –, valamint az 
54a. cikk (2) és (3) bekezdésének való 
megfeleléshez szükséges rendelkezések, az 
ezen irányelv által módosított, 2001/83/EK 
irányelv 54a. cikkének (5) bekezdésében 
említettek erejéig [konkrét időpont: ezen 
irányelv kihirdetése után 48 hónap]-tól.

Indokolás

Mivel a hamisított gyógyszerek egyre nagyobb kockázatot jelentenek a betegek számára, még 
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a hatálybalépés előtt sürgősen szükség van a betegek biztonságát megerősítő átmeneti 
intézkedésekre. Az átmeneti intézkedések többek között köteleznék a gyártási engedély azon 
jogosultját (így az újracsomagolókat is), aki eltávolítja vagy eltakarja az eredeti gyártó által 
önkéntesen feltüntetett biztonsági elemeket, hogy helyettesítsék őket egyenértékű biztonsági 
elemekkel, és hamis gyógyszereknek az ellátási láncba kerülése esetén szigorúan felelősségre 
vonná őket.
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