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RÖVID INDOKOLÁS

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 irányelvre irányuló javaslat (COM(2008)0663) célja, hogy világos jogi keretet 
biztosítson a fogyasztók rendelvényköteles gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatása 
tekintetében az egyes kezelések közötti döntéshozatal során a betegek jobb választásának 
elősegítése érdekében. Továbbra is különbségek tapasztalhatók a reklámozásra és a betegek 
tájékoztatására vonatkozó közösségi jogszabályok értelmezése terén. Mivel a reklámozásra 
vonatkozó korlátozások nem fognak változni, ezért a fogyasztók Európa-szerte eltérő 
lehetőségekkel rendelkeznek a gyógyszerekre vonatkozó független és jó minőségű 
információk elérése tekintetében.

A betegeknek adott tájékoztatásnak az alábbi fő szempontoknak kell megfelelniük:

1. Megbízhatóság: a betegeknek adott tájékoztatásnak a legfrissebb tudományos 
ismereteken kell alapulnia, azok forrásainak pontos megjelölésével;

2. Függetlenség: egyértelművé kell tenni, hogy ki nyújtja és finanszírozza a tájékoztatást, 
hogy a fogyasztók azonosíthassák az esetleges érdekellentéteket;

3. Fogyasztóbarátnak kell lennie és a beteget kell középpontba állítania: a 
tájékoztatásnak érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, figyelembe véve a 
fogyasztók speciális igényeit (kor, kulturális különbségek és elérhetőség minden 
európai nyelven).

A javasolt jogszabály jogi keretet vezet be a rendelvényköteles gyógyszerekről szóló 
információk nyilvánosság számára történő terjesztésére vonatkozóan. Felvetődik a kérdés, 
hogy milyen szerepet vállaljon a gyógyszeripar a betegek közvetlen tájékoztatásában. A 
gyógyszeripari cégek klinikai vizsgálataik révén értékes egészségügyi információkkal 
rendelkeznek. Értékes információforrást jelenthetnek a fogyasztók számára. A gyógyszeripari 
cégek azonban nem tekinthetők az egészségügyi információk független szolgáltatóinak, a 
fennálló belső érdekellentét miatt. Ezért nem tekinthetők kizárólagos információforrásnak.

Az információ és a reklám közötti különbség nem egyértelmű. A fogyasztóknak átfogó, jó 
minőségű forrásokra van szükségük az egészségügyi információk tekintetében (különösen az 
interneten), hogy kiértékelhessék lehetőségeiket és tájékozott véleményt alakíthassanak ki. 

Az EudraPharm adatbázis hasznos eszközt jelenthet a betegek tájékoztatásához. Az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMEA) forrásait is alaposabban meg lehetne vizsgálni.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig a 
forgalombahozatali engedély
jogosultjának a nyilvánosság számára
közzétett információ terjesztés illeti, az 
irányelv alapvetően azt írja elő, hogy 
bizonyos információszolgáltatási 
tevékenységek nem tartoznak a reklámozás 
körébe, a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú információ tartalmára és 
minőségére nézve nem hoz azonban létre 
harmonizált keretet, minthogy arra sem, 
hogy mely csatornákon keresztül lehet ezen 
információkat terjeszteni.

(2) Az információk terén a 2001/83/EK 
irányelv részletesen szabályozza a 
forgalombahozatali engedélyekhez 
mellékelendő és tájékozató szerepet betöltő 
dokumentumokat: az alkalmazási előírást
(az egészségügyi szakemberek számára) és 
a betegtájékoztatót (a betegeknek szánt 
termék csomagolásban). Ami pedig az 
információnak a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által a betegek és a
nyilvánosság számára történő 
rendelkezésre bocsátását illeti, az irányelv 
alapvetően azt írja elő, hogy bizonyos 
információszolgáltatási tevékenységek nem 
tartoznak a reklámozás körébe, a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, nem 
promóciós célú információ tartalmára és 
minőségére nézve nem hoz azonban létre 
harmonizált keretet, minthogy arra sem, 
hogy mely csatornákon keresztül lehet ezen 
információkat rendelkezésre bocsátani.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és a nyilvánosság számára, összhangban az úgynevezett 
„húzó (pull) stratégia elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén 
hozzáférnek az információhoz (ellentétben a „toló (push) stratégia elvével”, amely szerint a 
forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők terjesztik az információt a nyilvánosság 
körében).
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben a 
gyógyszergyártók tájékoztatási lehetősége 
korlátozott, mert a reklámozás és a 
tájékoztatás közti határokat nem 
egységesen értelmezik a Közösségen belül.

(4) A hatályos jogszabályi keret 
alkalmazásának tapasztalata is azt mutatta, 
hogy bizonyos esetekben korlátozottak a 
gyógyszergyártók lehetőségei, hogy a 
betegek és a nyilvánosság rendelkezésére 
információt bocsássanak, mert a 
reklámozás és a tájékoztatás közti 
határokat nem egységesen értelmezik a 
Közösségen belül.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Jóváhagyása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és a nyilvánosság számára, összhangban az úgynevezett 
„húzó (pull) stratégia elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén 
hozzáférnek az információhoz (ellentétben a „toló (push) stratégia elvével”, amely szerint a 
forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők terjesztik az információt a nyilvánosság 
körében).

Módosítás 3

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 
betegtájékoztatón szereplő 

(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 
betegtájékoztatón szereplő 
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termékismertetőre vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságát. Ezek az 
előírások ugyan teljes mértékben 
harmonizáltak a közösségszerte 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.

termékismertetőre vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságát. Ezek az 
előírások ugyan teljes mértékben 
harmonizáltak a közösségszerte egységes 
szintű közegészségügyi védelem 
biztosítása érdekében, ezen célkitűzés 
megvalósításának akadályt állít, ha az ilyen 
kulcsfontosságú információk 
rendelkezésre bocsátása vonatkozásában 
lehetőség van egymástól merőben eltérő 
nemzeti szabályok meghozatalára.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Jóváhagyása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

Ki kell emelni, hogy az irányelv fő célja a betegek és a nyilvánosság gyógyszerekre vonatkozó 
jobb tájékoztatása, s nem a reklámozás.

Módosítás 4

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 uniószerte 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 érdekeire 
hangsúlyt fektetve csökkenjenek az 
információ-hozzáférésben mutatkozó 
különbségek és a gyógyszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás jó minőségű, 
objektív, megbízható és ne promóciós célú 
legyen. Biztosítani kell a betegek számára 
a jogot, hogy hozzáférhessenek bizonyos 
információkhoz, például az alkalmazási 
előíráshoz és a betegtájékoztatóhoz, 
elektronikus és nyomtatott formátumban 
egyaránt. Éppen ezért tanúsítvánnyal 
rendelkező és bejegyzett internetes 
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oldalakra van szükség a független, 
objektív és nem promóciós célú 
tájékoztatás érdekében.

Indokolás

A tanúsított és bejegyzett weboldalak a jó minőségű egészségügyi információk nyújtásának 
legfontosabb csatornái lesznek.

Módosítás 5

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. Az 
illetékes nemzeti hatóságoknak és az 
egészségügyi szakembereknek a betegek és 
a nyilvánosság számára nyújtott 
tájékoztatásban betöltött szerepe 
fontosságának sérelme nélkül a
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai
kiegészítő 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 gyógyszerekre 
vonatkozó konkrét információk nyilvános 
közzétételével kapcsolatban. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy betegek és a nyilvánosság számára az illetékes nemzeti hatóságok és 
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az egészségügyben dolgozók jelentik a gyógyszerekkel kapcsolatos megbízható és objektív 
információk legfontosabb és fő forrását. A forgalombahozatali engedély jogosultjai kiegészítő 
információkat adhatnak, de nem helyettesíthetik az illetékes nemzeti hatóságokat és az 
egészségügyi szakembereket.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról 
kizárólag magas színvonalú, nem reklám 
jellegű információt terjesszenek. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
melyek biztosítják, hogy az orvosi
rendelvényhez kötött engedélyezett
gyógyszerekkel kapcsolatos előnyökről és 
kockázatokról kizárólag magas színvonalú, 
nem reklám jellegű információt
bocsáthassanak rendelkezésre. Az 
információnak a betegek szükségleteinek 
és elvárásainak figyelembe vételén kell 
alapulnia, hogy megerősödjön a betegek 
pozíciója, megfelelő információk 
birtokában dönthessenek és a 
gyógyszereket egyre ésszerűbben 
alkalmazzák. Ezért az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatos, nyilvános információknak 
számos minőségi kritériumnak meg kell 
felelniük.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet terjeszteni
annak fokozott biztosítására, hogy a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 

(11) Meg kell határozni, hogy milyen 
jellegű információkat lehet rendelkezésre 
bocsátani annak fokozott biztosítására, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai kizárólag magas színvonalú 
információt bocsássanak rendelkezésre, 
valamint hogy elkülönüljön egymástól a 
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információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, hogy terjesszék az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

nem promóciós célú információ és a 
reklám. Lehetővé kell tenni a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára, hogy rendelkezésre bocsássák az 
ellenőrzött alkalmazási előírás és a 
csomagolásban található betegtájékoztató 
tartalmát, az ezen dokumentumok 
tartalmával összeegyeztethető, és főbb 
elemeit illetően azon túl nem menő 
információkat, valamint a gyógyszerekkel 
kapcsolatban egyértelműen meghatározott 
egyéb információkat.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és a nyilvánosság számára, összhangban az úgynevezett
„húzó (pull) stratégia elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén 
hozzáférnek az információhoz (ellentétben a „toló (push) stratégia elvével”, amely szerint a 
forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők terjesztik az információt a nyilvánosság 
körében).

Módosítás 8

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

(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 biztosítása érdekében, hogy a 
reklámtilalom hatékonyságát a nyilvános 
tájékoztatás bizonyos nemkívánatos módjai
ne ássák alá. Az információ televíziós, 
vagy rádión keresztül történő
rendelkezésre bocsátása esetén a betegeket 
semmi sem védi ezen nemkívánatos 
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terjesztési módok nem engedélyezhetők. információktól, ezért e közzétételi módok
tilosak.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a televízió és a rádió nem megfelelő csatornái a betegek 
gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásának.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az internet egyre több beteg 
számára jelent fontos információforrást. 
Ez a tendencia az elkövetkező években 
minden bizonnyal tovább erősödik. Az 
ehhez való alkalmazkodás és az „e-
egészség” növekvő jelentőségéhez való 
hozzájárulás érdekében a gyógyszerekre 
vonatkozó tájékoztatást a nemzeti 
egészségügyi szervek internetes oldalain 
keresztül is rendelkezésre kell bocsátani. 
E honlapokat a tagállamok illetékes 
hatóságainak ellenőrizniük kell. A 
tagállamoknak az érdekelt felekkel –
például az egészségügyi szakemberekkel 
vagy betegszervezetekkel – együttműködve 
felelősséget kell vállalniuk e honlapok 
kezeléséért.

Indokolás

Az internet fontos és hatalmas információforrássá vált. Mivel az interneten keresztül szerzett 
téves információk károkat okozhatnak, sürgősen szükség van a betegek igényeinek 
kielégítésére és hivatalosan megerősített egészségügyi honlapok létrehozására. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezeken a honlapokon szereplő információk függetlenek és 
objektívek legyenek, a tagállamok felelősséget vállalnak az információk ellenőrzéséért. Mivel 
az információknak felhasználóbarátnak kell lenniük, be kell vonni e honlapok létrehozásába 
és kezelésébe az egészségügyi szakembereket és a betegszervezeteket.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk ellenőrzésével 
biztosítani kell, hogy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjai kizárólag olyan 
információt terjesszenek, amely 
összhangban áll a 2001/83/EK irányelvvel.
A tagállamoknak ezért olyan szabályokat 
kell elfogadniuk, melyek hatékony 
ellenőrzési mechanizmusokat állítanak fel, 
és a szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. Az 
ellenőrzésnek az információk terjesztést
megelőző vizsgálatán kell alapulnia, kivéve 
ha az információ tartalmát az illetékes 
hatóságok már jóváhagyták, illetve 
amennyiben létezik más módszer, amellyel 
biztosítani lehet az ezzel egyenértékű, 
megfelelő és hatékony ellenőrzést.

(14) Az ezen irányelv szerinti,
rendelvényhez kötött, engedélyezett
gyógyszerekre vonatkozó információk 
ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
kizárólag olyan információt bocsássanak 
rendelkezésre, amely összhangban áll a 
2001/83/EK irányelvvel. A tagállamoknak 
ezért olyan szabályokat kell elfogadniuk, 
melyek hatékony ellenőrzési 
mechanizmusokat állítanak fel, és a 
szabályok megsértése esetén hatékony 
végrehajtásra jogosítanak fel. A 
rendelkezések megsértése esetén olyan 
eljárásokat kell indítani, amelyek révén a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
képviseltethetik magukat és meghallgatást 
nyerhetnek ügyük vizsgálata során. Az 
ellenőrzésnek az információk
rendelkezésre bocsátást megelőző 
vizsgálatán kell alapulnia, kivéve ha az 
információ tartalmát az illetékes hatóságok 
már jóváhagyták, illetve amennyiben 
létezik más módszer, amellyel biztosítani 
lehet a megfelelő, hatékony és független
ellenőrzést.

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi az irányelv hatályát, megerősítve, hogy a jogszabály hatálya 
nem terjed ki a gyógyszerek egyes típusaira és csoportjaira.

Bizonyos típusú információk esetében nehezebb különbséget tenni a reklám- és a promóciós 
célú információk között. Az ilyen típusú információkat ezért terjesztésük előtt az illetékes 
nemzeti hatóság jóváhagyásához kell kötni.

A hatóságok ellenőrzése alatt álló független ellenőrzési mechanizmusoknak akkor is 
működniük kell, ha más intézmény veszi át az információ ellenőrzését.

Módosítás 11
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 59. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A betegtájékoztatónak a betegek 
valós igényeit kell tükröznie. Ezért be kell 
vonni a betegszervezeteket a 
gyógyszerekre vonatkozó információk 
nemzeti szabályozó hatóságok és az 
Európai Gyógyszerügynökség általi 
kidolgozásába és felülvizsgálatába. A 
betegtájékoztató tartalmaz egy rövid 
bekezdést, amely megnevezi a gyógyszer 
előnyeit és lehetséges hátrányait, valamint 
röviden ismerteti a gyógyszer biztonságos 
és eredményes használatát célzó további 
információkat.”

Indokolás

A betegekkel végzett tanulmányok szerint az emberek többsége gyakran nem olvassa el a 
betegtájékoztatókat (pl. az információk rossz sorrendben vannak, a legfontosabb információ 
nem szembetűnő). Ezért a betegtájékoztatókat a betegek képviselőivel együttműködve kellene
kidolgozni, ahogyan ezt az Európai Gyógyszerügynökség betegek és fogyasztók 
munkacsoportja is javasolta 2005-ben. Az Európai Gyógyszerügynökség által a 
betegtájékoztatók olvashatóságának és felhasználóbarátságának javítása érdekében végzett 
tevékenység jó gyakorlati példaként szolgálhat a nemzeti szabályozó hatóságok számára.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 86. cikk (1) bekezdésében az első 
francia bekezdés után az alábbi francia 
bekezdés kerül a szövegbe:
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„– a nyilvánosság figyelmének felhívása 
gyógyszerekre, a terápiás javallatra vagy 
jelekre és tünetekre való utalás révén,”

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések 
és referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra és
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben 
nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre;

- tényszerű, tájékoztató jellegű bejelentések
(többek között a sajtó számára közvetlen 
kérésre vagy a tájékoztatás előadások 
formájában vagy írásbeli közleményben 
való terjesztése céljából tett bejelentések, 
illetve nyilatkozatok, valamint az 
érdekeltek és/vagy a szabályozó hatóságok 
számára készített hirdetmények és
jelentések) és a gyógyszerről szóló
referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra, árjegyzékekre 
és visszatérítésre vonatkoznak, 
amennyiben azok nem tartalmaznak
gyógyszert népszerűsítő utalásokat;

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosítsa az irányelv hatályát. A vállalatok számára továbbra is 
lehetővé kell tenni bizonyos információk közlését. A tőzsdei előírások például megkövetelik, 
hogy a vállalatok a befektetőket teljes körűen tájékoztassák a jelentős fejleményekről, az 
alkalmazottakat pedig tájékoztatni kell az üzleti tevékenység fejleményeiről.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
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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 rendelkezésére bocsátott
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedély jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és a nyilvánosság számára, összhangban az úgynevezett 
„húzó (pull) stratégia elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén 
hozzáférnek az információhoz (ellentétben a „toló (push) stratégia elvével”, amely szerint a 
forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők terjesztik az információt a nyilvánosság 
körében).

Módosítás 15

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
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.

(1) Az illetékes nemzeti hatóságoknak és 
az egészségügyi szakembereknek a
betegek és a nyilvánosság számára az 
orvosi rendelvényhez kötött, engedélyezett 
gyógyszerekkel kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatásban betöltött szerepe 
fontosságának sérelme nélkül a
tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
információt bocsásson rendelkezésre 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 
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VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy a betegek és a nyilvánosság számára az illetékes nemzeti hatóságok 
és az egészségügyben dolgozók jelentik a gyógyszerekkel kapcsolatos megbízható és objektív 
információk legfontosabb és fő forrását. A forgalombahozatali engedély jogosultjai kiegészítő 
információkat adhatnak, de nem helyettesíthetik az illetékes nemzeti hatóságokat és az 
egészségügyi szakembereket.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság hamisított gyógyszerek 
kockázataira vonatkozó tudatosságának 
fokozása érdekében tájékoztató 
kampányokat kell szervezni. E tájékoztató 
kampányokat az illetékes nemzeti 
hatóságok az ágazattal, az egészségügyi 
szakemberekkel és a betegszervezetekkel 
együttműködésben végezhetik.

Indokolás

Az emberi egészség jobb védelme érdekében a hamisított gyógyszerek kockázatairól szóló, a 
nemzeti hatóságok által kezdeményezett tájékoztató kampányok a betegek számára igen 
hasznosnak és üdvösnek bizonyulhatnak. Az ilyen tájékoztató kampányok minőségének 
javítása és a betegek hathatós elérésének biztosítása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
figyelembe kell venniük az ágazattól, az egészségügyi szakemberektől és a betegszervezetektől 
származó, erre vonatkozó szakvéleményeket.
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Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok.

törölve

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek számára, betegeknek való terjesztés céljára biztosított 
nyomtatott anyagoknak is be kell tartaniuk az információterjesztést szolgáló egyéb eszközökre 
vonatkozó kritériumokat. Ezért ésszerű lenne ezen anyagokat is bevonni e cím hatálya alá. Az 
egészségügyi szakembereket is befolyásolhatják a reklámot tartalmazó anyagok. Nincsen 
objektív magyarázat arra, hogy a vállalatok által egészségügyi szakembereknek számára, 
betegeknek való terjesztés céljára biztosított anyagokra ne vonatkozzanak e cím 
rendelkezései.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések (többek között a sajtó 
számára közvetlen kérésre vagy a 
tájékoztatás előadások formájában vagy 
írásbeli közleményben való terjesztése 
céljából tett bejelentések, illetve 
nyilatkozatok, valamint az érdekeltek 
és/vagy a szabályozó hatóságok számára 
készített hirdetmények és jelentések) és a 
gyógyszerről szóló referenciaanyagok, 
amelyek például a csomagolás módjának 
megváltozására, az általános 
gyógyszerhasználati óvintézkedések 
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keretében a mellékhatásokra való 
figyelmeztetésekre, kereskedelmi 
katalógusokra, árjegyzékekre és 
visszatérítésre vonatkoznak, amennyiben 
azok nem tartalmaznak gyógyszert 
népszerűsítő utalásokat;

Indokolás

A módosítás összhangban van a 86. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítással, és célja az 
irányelv hatályának pontosítása. A forgalombahozatali engedély jogosultjai számára lehetővé 
kell tenni bizonyos információk közlését. A tőzsdei előírások megkövetelik, hogy a vállalatok a 
befektetőket teljes körűen tájékoztassák a jelentős fejleményekről, az alkalmazottakat pedig 
tájékoztatni kell az üzleti tevékenység fejleményeiről. E tájékoztatás biztosítása érdekében 
szükséges a fentiek részletezése.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) egészségügyi szakemberek számára, 
saját használatra biztosított anyagok.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az irányelv ne vonatkozzon az egészségügyi szakemberek számára, saját 
használatra biztosított anyagokra.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 

(1) Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
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engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

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. 
(2) Ezenkívül a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat bocsáthatja a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság 
rendelkezésére:

Indokolás

Ennek az irányelvnek hangsúlyosan betegközpontúnak kell lennie. Ezért ki kell emelni, hogy a 
betegeknek joguk van bizonyos információkhoz. Minimumkövetelményként biztosítani kell a 
betegek számára a jogot, hogy hozzáférhessenek a kiegészítő oltalmi tanúsítványhoz, a 
betegtájékoztatóhoz és az értékelési jelentés nyilvánosan elérhető változatához elektronikus és 
nyomtatott formátumban egyaránt.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

törölve
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Indokolás

A 100b. cikk (1) bekezdésével összhangban kétféle információ megkülönböztetése: egyrészről 
olyan információk, amelyekhez a betegeknek joguk van és így ezeket a rendelkezésükre kell 
bocsátani, másrészről pedig olyan információk, amelyeket a 100b. cikk (2) bekezdése 
értelmében rendelkezésre lehet bocsátani.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, csupán a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
érthetően – a rendelkezésre bocsátott 
információk minőségének vagy 
megbízhatóságának, valamint átfogó és 
pártatlan jellegének veszélyeztetése nélkül 
–, felhasználóbarát módon ismertetik őket;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az információk más módon történő ismertetésének javítania kell 
az információ érthetőségét, biztosítva annak felhasználóbarátabb megjelenítését.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ, árak,

b) a fel nem használt gyógyszer, vagy az 
abból származó hulladék 
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valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

ártalmatlanítására vonatkozó információ, 
valamint utalás bármely meglévő 
gyűjtőrendszerre; az árakról szolgáltatott 
információ, valamint a gyógyszerre 
vonatkozó tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

Indokolás

A gyógyszerek hatást gyakorolnak a környezetre. Ennélfogva az ilyen jellegű – különösen a 
gyógyszerek ártalmatlanításával és a gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos – információk fontosak 
az esetleges környezeti károk elkerülése érdekében.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Indokolás

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

Módosítás 25
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 b cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e cím alatt biztosított, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk – például a 
farmakológiai és preklinikai kísérletekről 
és klinikai vizsgálatokról –, amelyek 
megfelelnek a 100d. cikkben 
meghatározott feltételeknek és nem 
népszerűsítenek egy bizonyos gyógyszert.

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni a betegek számára, hogy tájékozódhassanak a farmakológiai és 
preklinikai kísérletekről, valamint a klinikai vizsgálatokról. Ugyanakkor számolva azzal, hogy 
e kísérletek és vizsgálatok üzleti szempontból kényesek, nem lehet kötelezni a gyógyszeripari 
vállalatokat az ilyen kísérleti és vizsgálati dokumentációk nyilvánossá tételére; de ha a 
vállalatok így kívánnák, meg kell engedni, hogy a dokumentációkat nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 26

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
a nyomtatott sajtón keresztül nem
bocsáthat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság rendelkezésére információt. 
Kizárólag az alábbi csatornákon keresztül
teheti közzé:

Indokolás

A módosítás a nyomtatott sajtó fogalmát hivatott egyértelművé tenni. A füzeteket, 
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tájékoztatókat stb. a betegek engedélyezett tájékoztatási csatornáinak kell tekinteni.

Módosítás 27

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;

a) brosúrák, tájékoztatók és a nyomtatott 
információ egyéb formái, a széles 
közönséget célzó, elsősorban egészségügyi 
tartalmú tudományos és technikai 
szaklapok vagy magazinok, beleértve az 
egészségügyi kiadványokat, a Bizottság 
engedélyezett információkra vonatkozó 
útmutatása szerint érvényes meghatározás 
szerint, kivéve a széles nyilvánossághoz 
vagy annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak gyógyszerekkel kapcsolatos
internetes oldalai és egyéb elektronikus 
tárolóhelyek, kivéve az olyan 
tömegkommunikációs eszközöket, mint 
például az e-mail vagy a telefonos 
szövegüzenetek segítségével több 
címzettnek történő önkéntes terjesztés;

Indokolás

„egyéb elektronikus tároló helyek”: Szükséges egyértelműsítés, hogy lehetővé váljon magas 
színvonalú, nem reklámcélú információk elektronikus tárolóhelyeken, és nem csak kifejezetten 
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weboldalakon keresztüli nyújtása. Már vannak olyan elektronikus távközlési megoldások, 
amelyek nem weboldalak, de amelyeken keresztül az információkeresők hozzáférhetnek a 
hivatkozási anyagokhoz (például tévékészülékeken vagy telefonrendszereken keresztül 
rendelkezésre bocsátott hivatkozási szövegoldalak). Az internet is egyre dinamikusabbá válik 
és túlmutat a statikus weboldalakon. Fontos, hogy az irányelv megfeleljen a jövőnek.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) írásbeli tájékoztatás a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
előzetes információkérés alapján.

c) tájékoztatás a nyilvánosság számára 
előzetes információkérés alapján. A szóbeli 
kérdéseket fel kell jegyezni.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100ca. cikk
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 100b. 
cikk (1) bekezdésében említett kötelező 
információkat a nemzeti egészségügyi 
intézetek weblapjain keresztül közzéteszik 
a weblap regisztrálása szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén (nyelvein).
E weblapokat a tagállam illetékes 
hatósága vagy az illetékes hatóság által a 
100g. cikknek megfelelően kijelölt szerv 
ellenőrzi.
A weblapokat az érdekeltekkel – például 
egészségügyi szakemberekkel és 
betegszervezetekkel – együttműködve 
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irányítják és kezelik.
(2) A tájékoztatás beszámol az előnyökről 
és a hátrányokról egyaránt világos, leíró, 
felhasználóbarát stílusban és hivatkozást 
tartalmaz a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
honlapra.
A weblapok a betegek rendelkezésére 
bocsátják az adott tagállamban elérhető és 
az Európai Gyógyszerügynökség által 
központilag, valamint az adott 
tagállamban helyileg jóváhagyott 
valamennyi gyógyszerre vonatozó kötelező 
információkat.
(3) A magas szintű közegészség 
előmozdítása érdekében a weblapoknak 
emellett általános információkat is kell 
nyújtaniuk számos betegség –köztük ritka 
betegségek –gyógyszeres és nem 
gyógyszeres kezeléséről.
Ezek a100b. cikk (2) bekezdésében 
említettek és a Bizottság engedélyezett 
információkra vonatkozó útmutatása 
szerint tartalmazhatnak egyéb 
információkat is.
(4) Amennyiben az illetékes nemzeti 
hatóságok szükségesnek ítélik, a 
gyógyszerekkel kapcsolatos és egyéb 
fontos egészségügyi információkat is a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsáthatnak 
az internetszolgáltatókkal kötött 
megállapodásokon keresztül, akik a 
közhasznú információkat az Európai 
Parlament és a Tanács az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2009. 
november 25-i 2009/136/EK irányelv1 21. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
közzéteszik.
Ebben az esetben az információ 
közzététele a vállalkozások és előfizetőik 
közötti rendszeres kommunikációra 
használt formában történik. Tekintve, 
hogy a gyógyszerekre vonatkozó 
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információ a 2009/136/EK irányelv 21. 
cikk (4) bekezdésének hatályán kívül esik, 
az internetszolgáltatók díjat számíthatnak 
fel a nemzeti hatóságoknak az ilyen 
információk közzététele után.
____________________

1 HL L 337., 2009.12.18., 11. o.

Indokolás

A betegek egyre többet használják az internetet információforrásként. Ugyanakkor gyakran 
előfordul, hogy reklámcélú állításokat tartalmazó egyesült államokbeli honlapokra vagy 
egyéb kétes weblapokra irányítják őket. Ahhoz, hogy a betegek jobb tájékoztatásban 
részesüljenek, nemzeti egészségügyi honlapokat kell létrehozni. E honlapokat a betegek és az 
egészségügyi szakemberek közötti kapcsolat kiegészítésének, s nem helyettesítésének 
eszközének kell tekinteni. A tagállamok illetékes hatóságainak az érdekeltekkel – például 
egészségügyi szakemberekkel és betegszervezetekkel – együttműködve kell e honlapokat 
kezelniük.

A 2009/136/EK irányelvben érintett nyilvános üzenetek az elektronikus távközlési 
szolgáltatásokra vonatkoznak. Ugyanakkor a gyógyszerekre vonatkozó információk és az 
általánosabb egészségügyi információk is lehetnek közérdekűek. Tekintve, hogy ez a típusú 
információ az egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek hatályán kívül esik, javasolt, 
hogy az internetszolgáltatók és a nemzeti hatóságok közötti önkéntes megállapodások alapját 
ez a keret képezze. E csatornát csak akkor szabad használni, ha a nemzeti hatóságok 
szükségesnek ítélik, és ha az eredményesség szempontjából a többi szokásos csatornához 
képest hozzáadott értéket képvisel.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja olyan információkat 
terjeszthet a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára, amely tartalmára és 
közzétételi módjára nézve megfelel 
következő feltételeknek:

(1) Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosság számára elérhetővé 
tehet olyan információkat, amely 
tartalmára és közzétételi módjára nézve 
megfelel a következő feltételeknek:
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Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja nem terjesztheti az információkat, mivel az 
magában hordozhatja a közvélemény tájékoztatásában való aktív szerepvállalást („push”). A 
forgalombahozatali engedély jogosultja azonban bocsáthat információkat a nyilvánosság 
rendelkezésére: a nyilvánosságnak azonban proaktív szerepet kell játszania ezen információk 
keresésében („pull”)..

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) figyelembe veszi a betegek általános 
szükségleteit az elvárásait;

b) a betegekre kell fókuszálniuk, hogy 
jobban kielégítse szükségleteiket;

Indokolás

Átfogalmazás a javaslat fő céljának – nevezetesen a betegek által keresett és egyéni 
érdekeiknek jobban megfelelő információk biztosításának – jobb tükrözése érdekében.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) utalás arra, hogy az információ a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
származik;

c) utalás arra, hogy az információ
elérhetővé tétele a forgalombahozatali 
engedély jogosultja által vagy az ő 
nevében történik;

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultja nevében harmadik fél is vállalhatja a terjesztést.
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A szöveg olvasói nem biztos, hogy tisztában vannak a „forgalombahozatali engedély 
jogosultja” kifejezéssel. A forgalombahozatali engedély jogosultja nevét tartalmazó szöveg 
értelmesebb és érthetőbb.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző gyógyszerek 
összehasonlítása;

a) különböző gyógyszerek összehasonlítása
azok minősége, biztonságossága és 
hatékonysága tekintetében, amennyiben 
azokat a forgalombahozatali engedély 
jogosultja terjeszti, kivéve az alábbi 
eseteket: 
- ha ezek az összehasonlítások olyan, 
hivatalosan elfogadott dokumentumokban 
szerepelnek, mint amilyen az alkalmazási 
előírás;
- ha ezek az összehasonlítások az illetékes 
nemzeti hatóság vagy az Európai 
Gyógyszerügynökség által közzétett 
tudományos összehasonlító 
tanulmányokon alapulnak.

Indokolás

Egyes gyógyszerek esetében szerepel összehasonlítás az alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatóban. Ezen összehasonlítások kizárása azt eredményezheti, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai által nyújtott tájékoztatás nem lesz teljes körű. Ez 
akadályozhatja a jóváhagyási eljárást is. A különböző gyógyszerek minőségére, 
biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozó, az Európai Gyógyszerügynökség által 
közzétett tudományos összehasonlító tanulmányok elé nem kellene akadályt gördíteni, mivel 
azok a fogyasztók számára értékes információkat tartalmazhatnak.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 d cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan egyéb gyógyszerekre vonatkozó 
információk, amelyekre vonatkozóan a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
nem az adott gyógyszeripari cég.

Indokolás

Minden eszközzel meg kell tiltani a forgalombahozatali engedélyt szerzett gyógyszerekre 
vonatkozó, más cégek által indított félretájékoztató kampányokat. A tiltást ki kell terjeszteni a 
reklámozásra és az egészségügyi szakembereknek nyújtott tájékoztatásra is. A megbízó cégek 
által a nyilvánosság előtt indított – például a generikus gyógyszerekre vonatkozó –
félretájékoztató kampányokról a gyógyszeripari ágazat vizsgálatáról szóló előzetes jelentés 
megállapította, hogy azok a késleltető stratégiák közé tartoznak.1

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak társszabályozó szervek 
által elvégzett önkéntes ellenőrzése, illetve 
ilyen testületek munkájának igénybe 
vétele, amennyiben a tagállami bírósági 
vagy közigazgatási eljárások mellett 
lehetőség van eljárást kezdeményezni e 
testületek előtt is.

                                               
1 Az előzetes jelentés az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Indokolás

Megfelelő ellenőrzési rendszerre van szükség az információkkal való visszaélés elkerülése 
érdekében. Az önszabályozás nem tűnik elég kényszerítő erejű eszköznek e cél eléréséhez.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100g 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 nyilvánosságak.
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

(2) A tagállamokkal és más érdekeltekkel
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság olyan iránymutatásokat dolgoz ki 
az e cím alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely kötelező 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.

Indokolás

Más érdekeltekkel: betegekkel, egészségügyi szakemberekkel és az ágazattal is konzultációt 
kell folytatni a kódex és az iránymutatások kidolgozása során. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai betartsák a Bizottság által a magatartási 
kódexben rögzített szabályokat, meg kell határozni, hogy ez utóbbinak kötelezőnek és nem 
önkéntesnek kell lennie.
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Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek egy gyógyszerekkel kapcsolatos
információkat tartalmazó internetes oldalt, 
regisztráltatják azt az adott weboldal 
országjelölő felső szintű domainneve 
szerinti tagállam illetékes nemzeti 
hatóságaival. Amennyiben a weboldal nem 
tartalmaz országjelölő felső szintű 
domainnevet, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja választja meg, hogy 
melyik tagállamban regisztráltatja a 
weboldalt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai, 
mielőtt nyilvánosan hozzáférhetővé 
tesznek egy saját felügyeletük alatt álló, 
egy vagy több tagállam polgárait 
megcélzó, az e cím hatálya alá tartozó, 
rendelvényköteles gyógyszerekről szóló
információkat tartalmazó internetes oldalt, 
regisztráltatják az adott weboldalt.
Amennyiben a weboldal nem tartalmaz 
országjelölő felső szintű domainnevet, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
választja meg, hogy melyik tagállamban 
regisztráltatja a weboldalt.

Indokolás

Szükséges tisztázás, mivel ez az irányelv csak a forgalombahozatali engedély birtokosa által 
felügyelt és az európai uniós polgárokat megcélzó oldalakra vonatkozik. Nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá azok az internetes oldalak, amelyek az Unión kívüli közönségnek vagy 
általánosan mindenkinek szólnak, függetlenül attól, hogy az információ az EU-ból származik 
vagy a szerver ott található.  Ezenkívül nem tartoznak a hatálya alá azok az üzleti oldalak 
sem, amelyek cégről szóló információkat tartalmaznak, beleértve a termék eladási adatait és a 
termékkel kapcsolatos egyéb üzleti információkat.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A weboldal regisztrációját követően a 
rendelvényköteles gyógyszerekkel 
kapcsolatos tartalom bármilyen 
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módosítását nyomon követésnek kell 
alávetni a (3) bekezdéssel összhangban. 
Az ilyen változtatásokhoz nem szükséges a 
weboldal ismételt regisztrációja. 

Indokolás

A weboldal tartalmi változtatásait annak a tagállamnak kell nyomon követnie, ahol az 
internetes weboldalt regisztrálták. A felesleges bürokrácia elkerülése érdekében nem kellene 
előírni az ismételt regisztrációt.  

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 
tartalmazhatnak más forgalomba hozatali
engedélyre jogosult weboldalára mutató 
linkeket, kivéve ha azokat is 
regisztráltatták e bekezdésnek megfelelően.
Ezeken a weboldalakon fel kell tüntetni a 
forgalomba hozatalt engedélyező illetékes 
hatóságot, és internetes oldalának címét.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban 
regisztrált internetes weboldalak nem 
tartalmazhatnak más forgalombahozatali
engedélyre jogosult, e cím hatálya alá 
tartozó információkat tartalmazó
weboldalára mutató linkeket, kivéve ha 
azokat is regisztráltatták e bekezdésnek 
megfelelően. Ezeken a weboldalakon fel 
kell tüntetni a forgalomba hozatalt 
engedélyező illetékes hatóságot, és 
internetes oldalának címét.

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 nem azonosíthatják
automatikusan az oldalt használó 
magánszemélyeket, és nem közvetíthetnek 
aktívan kéretlen tartalmat a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosságnak. Az ilyen
weboldalak nem tartalmazhatnak videó 
műsorszórási anyagokat.

Indokolás

Egyértelműen meg kell tiltani, hogy webtévés adásokban az álcázott reklámozásnak teret 
engedő weboldalakon videókat közvetítsenek. Engedélyezni kell az olyan weblapokra mutató 
hivatkozásokat, amelyek a forgalombahozatali engedély jogosultjának birtokában vannak, de 
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amelyeket nem kötelező és nem is lehet regisztráltatni, például vállalati weboldalak vagy az 
egészséggel foglalkozó általános weboldalak.
A Bizottság javaslata szerint a weboldalak nem tehetik lehetővé a weboldalakhoz hozzáférő 
személyek azonosítását. Fennáll annak veszélye, hogy ezt túl korlátozóan értelmezik. Lehetővé 
kell tenni például, hogy az emberek egy adott kérdést elküldhessenek a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, vagy regisztrált weboldalon keresztül kérjenek brosúrát.
Előfordulhat, hogy a betegek részt szeretnének venni egy olyan programban, amely például 
tudatosítja bennük, hogy hogyan és mikor kell bevenni gyógyszereiket a racionális használat 
melletti legnagyobb hatékonyság elérése érdekében. Ilyen esetekben a személyek azonosítását 
lehetővé kell tenni, és csak az automatikus, a weboldalt meglátogató személy akarata ellenére 
történő azonosítást kell tiltani.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tilalom sérelme nélkül az (1) 
bekezdésnek megfelelően regisztrált 
weblapok videotartalmat is nyújthatnak, 
amennyiben azok általában a gyógyszerek 
biztonságos és eredményes használatát 
hivatottak támogatni, és feltéve, hogy azok 
a gyógyszerekre vonatkozóan nem 
tartalmaznak semmilyen reklámcélú 
állítást. E két feltételnek való megfelelést 
a 100g. cikknek megfelelően ellenőrizni 
kell.

Indokolás

A videotartalom – a reklámcélú videoanyagok kivételével – hozzáadott értéket nyújthat, ha az 
egyes gyógyszerek vagy orvosi eszközök, pl. az inhalátor helyes használatát mutatja be. E 
videoanyagokat a100g. cikknek megfelelően ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy azok teljesen semlegesek legyenek és ne tartalmazzanak semmilyen reklámcélú állítást.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regisztrált honlapoknak minden egyes 
oldal tetején olyan tájékoztatást kell 
tartalmazniuk, hogy az abban foglalt 
információkat a forgalombahozatali 
engedély megnevezett jogosultja 
fejlesztette ki. E tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell továbbá egy, a 
gyógyszerekre vonatkozó EudraPharm 
adatbázisra mutató hivatkozást.

Indokolás

A rendelvényköteles gyógyszerekről szóló információkat tartalmazó internetes oldalak 
használóit világosan tájékoztatni kell arról, hogy az információt a forgalombahozatali 
engedély birtokosa fejlesztette ki. Az EudraPharm adatbázisra mutató hivatkozás biztosítani 
fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és egyszerűen hozzáférjenek a rendelvényköteles 
gyógyszerekről szóló összehasonlítható, nem kereskedelmi forrásból származó 
információkhoz, nagyobb átláthatóságot biztosítva ezáltal.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

(3) Az internetes weboldal regisztrálása 
szerinti tagállam felel a rendelvényköteles 
gyógyszerekre vonatkozóan a regisztrált 
weboldalon elérhetővé tett tartalmak 
ellenőrzéséért.

Indokolás

Azért fontos ennek pontosítása, mivel a weboldal tartalma nem feltétlenül kapcsolódik 
rendelvényköteles gyógyszerekhez.
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Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok engedélyezik, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot.
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

(5) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, a tagállamok előírják, 
hogy az oldalakra felvegyenek egy arra 
vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az oldal 
regisztrált és tartalmát ezen irányelv 
alapján ellenőrzik. A nyilatkozatban meg 
kell nevezni az adott weboldal ellenőrzését 
végző illetékes nemzeti hatóságot.
Tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell az általuk látogatott weboldal minőségéről. Ezért jobb, ha a 
regisztrációról és nyomon követésről szóló nyilatkozat meglétét előírják, és nem pusztán 
engedélyezik. Erre azért van szükség, hogy a nyilvánosság tudomására hozzuk, hogy a 
weboldal megbízható.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak képviseletét és 
meghallgatását minden olyan eset 
vizsgálatánál, amikor az e cím alatt 
rögzített előírások megsértésével vádolják 
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őket. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai bármely határozat ellen 
fellebbezhetnek igazságügyi vagy egyéb 
szerv előtt. A fellebbezési eljárás alatt az 
információk terjesztését fel kell 
függeszteni mindaddig, amíg az illetékes 
hatóság ezzel ellentétes határozatot nem 
hoz.

Indokolás

E módosítás célja nagyobb hatékonyság és átláthatóság biztosítása az eljárás során. A 
forgalombahozatali engedélyek birtokosainak lehetővé kell tenni, hogy megvédjék magukat, 
amennyiben úgy vélik, hogy a szabálysértési eljárás megalapozatlan. Annak érdekében, hogy 
megvédjük a nyilvánosságot az olyan információktól, amelyek esetlegesen nem tartják be e 
cím rendelkezéseit, az illetékes hatóság határozatát követően azonnal fel kell függeszteni azok 
terjesztését. A terjesztést csak akkor lehet folytatni, ha a forgalombahozatali engedély 
birtokosának fellebbezését vizsgáló illetékes testület úgy dönt.
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