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VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

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 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

A vélemény előadója: António Fernando Correia De Campos
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RÖVID INDOKOLÁS

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 rendeletre irányuló javaslat 
célja, hogy kidolgozza a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatban a fogyasztók részére 
nyújtott tájékoztatás egyértelmű kereteit, és ezáltal elősegítse, hogy a fogyasztók 
megalapozottabb döntéseket hozhassanak.

A betegtájékoztatásnak az alábbi három alapvető jellemzőnek kell megfelelnie:

1. megbízhatóság: a betegtájékoztatásnak a legújabb tudományos ismereteken kell alapulnia, 
és világosan utalnia kell eredetére;

2. függetlenség: egyértelműnek kell lennie, hogy ki finanszírozza a tájékoztatást, hogy 
ezáltal a fogyasztók azonosíthassák az esetleges összeférhetetlenségeket; 

3. a szakértelemmel nem rendelkező felhasználók igényeinek középpontba állítása: a 
tájékoztatásnak könnyen érthetőnek és értékelhetőnek kell lennie, és figyelembe kell 
vennie a fogyasztók egyedi szükségleteit (életkor, kulturális különbségek, illetve 
elérhetővé tétel az Európai Unió valamennyi nyelvén).

 A javasolt rendelet olyan jogi struktúrát hoz létre, amely lehetővé teszi a 
gyógyszeripar számára, hogy tájékoztatást nyújtson a fogyasztóknak. Felmerül a 
kérdés, hogy milyen szerepet töltsön be a gyógyszeripar a betegek közvetlen 
tájékoztatásában az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek tekintetében. A 
gyógyszeripari vállalatok tudományos kutatásaik révén igen értékes információk 
birtokában vannak. Ezért fontos információforrást jelenthetnek a fogyasztók számára. 
Ugyanakkor a gyógyszeripari vállalatok a természetszerűleg felmerülő 
összeférhetetlenség miatt nem tekinthetők független információszolgáltatóknak a 
gyógyszerek vonatkozásában. 

 A tájékoztatás és a reklám közötti megkülönböztetés nem egyértelmű. A fogyasztók 
érthető és minőségi információforrásokat várnak el egészségügyi kérdésekben 
(különösen az interneten) annak érdekében, hogy felmérhessék a választási 
lehetőségeiket és megalapozott döntést hozhassanak.

 A szabályozó ügynökségnek elegendő időt kell adni arra, hogy ellenőrizze a 
gyógyszeripari vállalatok által nyújtandó tájékoztatás minőségét és függetlenségét.

 Az EudraPharm adatbázis hasznos eszköze lehet a fogyasztók tájékoztatásának. Az 
EMEA forrásait jobban ki kellene használni.
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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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2007. december 20-án a Bizottság 
közleményt nyújtott be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról 
szóló jelentésről. A jelentés azt a 
következtetést vonja le, hogy a tagállamok 
eltérő szabályokat és gyakorlatokat 
fogadtak el a tájékoztatásra vonatkozóan, 
így a betegek és a széles nyilvánosság nem 
egyenlő mértékben jutnak hozzá a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatáshoz. A hatályos jogszabályi 
keret alkalmazása során szerzett tapasztalat 
is azt mutatta, hogy különbségek vannak a 
reklámozásra vonatkozó közösségi 
szabályok értelmezésében, valamint a 
tájékoztatásra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések között.

(1) 2007. december 20-án a Bizottság 
közleményt nyújtott be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 
gyógyszerekkel kapcsolatos
betegtájékoztatás jelenlegi gyakorlatáról 
szóló jelentésről. A jelentés azt a 
következtetést vonja le, hogy a tagállamok 
eltérő szabályokat és gyakorlatokat 
fogadtak el a tájékoztatásra vonatkozóan, 
így a betegek és a széles nyilvánosság nem 
egyenlő mértékben jutnak hozzá a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatáshoz. A hatályos jogszabályi 
keret alkalmazása során szerzett tapasztalat 
is azt mutatta, hogy különbségek vannak a 
reklámozásra vonatkozó közösségi 
szabályok értelmezésében, valamint a 
tájékoztatásra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések között, ami rávilágít a 
reklám és a tájékoztatás közötti 
megkülönböztetés pontosításának sürgős 
szükségességére.

Indokolás

A tájékoztatás és reklám közötti megkülönböztetés nem egyértelmű, és ez torzítja az 
információhoz való hozzáférést az Európai Unióban, a lakosság pedig kénytelen azokra a 
különböző, többé-kevésbé korlátozó jellegű értelmezésekre hagyatkozni, amelyekkel a 
tagállamok szolgálnak annak meghatározásakor, hogy mi tekinthető reklámnak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkra, vagy azon információkra, 
amelyek a gyógyszert a megelőzendő vagy 
kezelendő állapot kontextusában mutatják 
be. A 726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia.

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat 
hozzáférhetővé tételük előtt 
ellenőrizzenek. A 726/2004/EK rendelet II. 
címének megfelelően engedélyezett, 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
esetében rendelkezni kell arról is, hogy 
bizonyos információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia, továbbá az Ügynökségnek 
ellenőriznie kell a gyártó által a 
mellékhatásokról szóló jelentést követően 
meghozandó intézkedéseket és a 
dokumentáció ennek megfelelő 
naprakésszé tételét.

Indokolás

A javasolt módosítás az illetékes hatóságok által a gyógyszerek regisztrációjakor jóvá nem 
hagyott információkra vonatkozik, és az gyakorlatilag rejtett módon aktív („push”-jellegű) 
tájékoztatás. A tanulmányokhoz kapcsolódó minden fontos információ a betegtájékoztatóban 
és az alkalmazási előírásban szerepel, amely a jóváhagyáshoz készített dosszié részét képezi.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a terjesztést megelőzően vizsgálat céljából 
meg kell küldeni az Ügynökségnek.

(1) A 2001/83/EK irányelv 100g. cikke (1) 
bekezdésétől eltérve, az említett irányelv 
100b. cikkének d) pontjában említett, 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkat 
a hozzáférhetővé tételt megelőzően 
vizsgálat céljából meg kell küldeni az 
Ügynökségnek, kivéve, ha ezek az 
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információk olyan internetes oldalon 
találhatók, melynek tartalmi ellenőrzése a 
2001/83/EK irányelv 100h. cikke 
értelmében az egyik tagállam hatáskörébe 
tartozik.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 2001/83/EK irányelv 100h. cikkének rendelkezéseivel.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
726/2004/EK rendelet
20b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az első bekezdés céljából a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
az információkat tartalmazó mintapéldányt 
be kell nyújtania az Ügynökséghez.

(2) Az első bekezdés céljából a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
a hozzáférésre szánt információkat 
tartalmazó mintapéldányt be kell nyújtania 
az Ügynökséghez.

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak a 
„szívásos” (pull) elvvel összhangban kell hozzáférhetővé tenniük a betegek és a nyilvánosság 
számára, amely elv szerint a betegek/a nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az 
információhoz (ellentétben a „nyomásos” (push) elvvel, amely szerint a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjai terjesztik az információt a nyilvánosság körében).

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 

(3) Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 120 napon belül 
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2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 60 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

a 2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva és 
határozatát kellően megindokolva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 120 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

Indokolás

Az Európai Gyógyszerügynökség határozatának indoklása lehetővé teszi, hogy az információk 
kidolgozási folyamata átláthatóbb és hatékonyabb legyen. A terjesztett információk 
hallgatólagos elfogadási határidejének 60-ról 120 napra való meghosszabbítása azt a célt 
szolgálja, hogy az Ügynökség jobb feltételek között, konkrétan nyilatkozhasson.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az Ügynökség kifogást emel a 
benyújtott információk ellen, és a 
kérelmező úgy véli, hogy a kifogások nem 
indokoltak, az Ügynökség kérésre lehetővé 
teszi a kérelmező számára, hogy írásban 
vagy szóbeli meghallgatás útján – az erre 
irányuló kérelem Ügynökség általi 
kézhezvételét követő 30 munkanapon 
belül – tovább ismertesse álláspontját. Az 
Ügynökség a kérelmező további érveinek 
kézhezvételét követő 30 munkanapon 
belül megindokolja válaszát.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a folyamat jobb átláthatósága érdekében biztosítsa a kontradiktórius 
eljárást.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 57. cikk (1) bekezdésének l) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

„l) a gyógyszerekről az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázist hoz létre, és 
biztosítja annak naprakész állapotát, 
valamint a gyógyszeripari cégek 
kereskedelmi érdekeitől független 
kezelését; az adatbázis elősegíti a 
csomagolásban elhelyezett használati 
utasítások vonatkozásában már 
engedélyezett információk keresését;
tartalmaz egy szakaszt a gyermekek 
kezelésére engedélyezett gyógyszerekre 
vonatkozóan; a nyilvánosság számára 
szánt információkat megfelelő és érthető 
módon, szakértelemmel nem rendelkező 
olvasók számára kell megfogalmazni;”

Indokolás

Az EMEA orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság számára 
nyújtandó tájékoztatás tekintetében betöltött szerepének megerősítése kulcsfontosságú a 
minőségi, minden polgár számára egyenlően elérhető információ biztosítása szempontjából. A 
nyilvánosság tájékoztatását szolgáló adatbázis kezelése során meg kell felelni az abban 
található információkra vonatkozó mentességi kritériumoknak.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 57. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az (1) bekezdés l) pontjában előírt 
adatbázis tartalmazza az alkalmazási 
előírásokat, a beteg vagy a felhasználó 
részére a csomagolásban elhelyezett 
használati utasítást és a címkézésen 
található információt. Az adatbázist 
szakaszosan kell kiépíteni, elsőbbséget 
adva az e rendelet, valamint a 
2001/83/EK irányelv III. címének 4. 
fejezete és a 2001/82/EK irányelv III. 
címének 4. fejezete által engedélyezett 
gyógyszereknek. [...] Az adatbázist a 
Közösségben forgalomba hozott bármely 
gyógyszerre ki kell terjeszteni.
Amennyiben szükséges, az adatbázis a 
2001/20/EK irányelv 11. cikkében előírt, 
a klinikai vizsgálatokra vonatkozó 
adatbázisban szereplő, folyamatban levő 
vagy már befejezett klinikai vizsgálatok 
adataira vonatkozó hivatkozásokat is 
tartalmazza. A Bizottság a 
tagállamokkal konzultálva 
iránymutatásokat tesz közzé azon 
adatmezőkről, amelyeket az 
adatbázisban szerepeltetni lehet, és 
amelyek nyilvánosan is hozzáférhetőek 
lehetnek.
Az adatbázisra aktívan fel kell hívni az 
európai polgárok figyelmét. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
által benyújtott és a nemzeti hatóságok 
által jóváhagyott információkat 
továbbítják az Ügynökséghez, és 
beillesztik annak nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázisába.”
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Indokolás

Az adatbázisnak az objektív tájékoztatás elsődleges forrásává kell válnia a nyilvánosság 
számára. Ezért a tagállamoknak, a Bizottságnak és magának az EMEA-nak is 
kezdeményezőleg kell fellépnie az adatbázis hatékony használatának biztosítása érdekében.
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