
AM\808733HU.doc PE439.868v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2008/0256(COD)

7.4.2010

MÓDOSÍTÁS:
28 - 64

Véleménytervezet
Cristian Silviu Buşoi
(PE439.346v01-00)

Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság 
részére nyújtandó tájékoztatás (a 2001/883/EK irányelv módosítása)

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))



PE439.868v01-00 2/29 AM\808733HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\808733HU.doc 3/29 PE439.868v01-00

HU

Módosítás 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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 nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 
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Módosítás 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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 nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 

Módosítás 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

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

közösségi szabályok egységes alkalmazását 
és az alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatón szereplő 
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.)

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
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a jogot, hogy hozzáférhessenek bizonyos 
információkhoz, például az alkalmazási 
előíráshoz és a betegtájékoztatóhoz, 
elektronikus és nyomtatott formátumban 
egyaránt.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Ennélfogva a betegek jogait és érdekeit kell 
előtérbe helyeznie. Egyértelművé kell tenni, hogy a hangsúly a betegek bizonyos 
információkhoz való jogán, s nem a gyógyszeripar információterjesztési jogán van

Módosítás 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
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nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

Or. en

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy 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 33
António Fernando Correia De Campos

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.

(A „terjeszt” „rendelkezésre bocsát” 
igével való helyettesítése a szöveg egészére 
vonatkozik. A módosítás elfogadása esetén 
a megfelelő változtatásokat az egész 
szövegben el kell végezni)

Or. pt
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Módosítás 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
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.

(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 
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.)

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek betegközpontúnak kell lennie. Éppen ezért a gyógyszerkészítményekre 
vonatkozó nem reklámcélú információkat a forgalombahozatali engedélyek jogosultjainak 
hozzáférhetővé kell tenniük a betegek és nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 
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Módosítás 35
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban az 
információt csak bizonyos kommunikációs 
csatornákon (többek között az interneten, 
illetve egészségügyi kiadványokban) 
keresztül lehet eljuttatni a nyilvánossághoz 
annak elkerülése érdekében, hogy a 
reklámtilalom hatékonyságát a nyilvános 
tájékoztatás bizonyos nemkívánatos módjai
aláássák. Televíziós, vagy rádión keresztül 
történő információterjesztés esetén a 
betegeket semmi sem védi ezen 
nemkívánatos információktól, ezért e
terjesztési módok nem engedélyezhetők.

(12) Az orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekkel kapcsolatban 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 
információktól, ezért e közzétételi módok
tilosak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
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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.

Or. en

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.  

Módosítás 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az (1) bekezdést követően a 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 egy gyógyszer 
előnyeit és lehetséges hátrányait, valamint 
röviden ismerteti a gyógyszer biztonságos 
és eredményes használatát célzó további 
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információkat.”

Or. en

Indokolás

A betegekkel végzett tanulmányok kimutatják, hogy az emberek többsége gyakran nem olvassa 
el a betegtájékoztatókat (pl. 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 38
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
86 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az orvosi rendelvényhez kötött 

– a forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az orvosi rendelvényhez kötött 
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gyógyszerekkel kapcsolatban a
nyilvánosság részére szolgáltatott
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.”

gyógyszerekkel kapcsolatban a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátott
információ, amely a VIIIa. címben foglalt 
rendelkezések hatálya alá tartozik.”

Or. en

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 nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 

Módosítás 40
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra.

Or. en

Indokolás

A (jelenlegi irányelvben már biztosított) védőoltási kampányokon kívül „a közegészségügy 
érdekében végzett egyéb kampányok” folytatásának a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai előtti lehetősége nincsen elég világosan meghatározva és félrevezető lehet.
Emellett ezen irányelv már lehetővé teszi a forgalombahozatali engedély jogosultjai számára 
az emberi egészségre/betegségekre vonatkozó, nem reklámcélú információk nyújtását (86. 
cikk, (2) bekezdés).
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Módosítás 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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. A tagállamok engedélyezik, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
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 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

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

Or. en

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 nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 

Módosítás 42
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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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. A tagállamok engedélyezik, hogy a
forgalombahozatali engedély jogosultja 
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.

Or. pt

Módosítás 43
Philippe Juvin

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 
közvetlen vagy harmadik fél 
közreműködésével közvetett módon 
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.

Or. en

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy 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 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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 a nemzeti illetékes 
hatóságok az ágazattal, az egészségügyi 
szakemberekkel és a betegszervezetekkel 
együttműködésben végezhetik.

Or. en

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 
fokozása 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 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat bocsáthatja a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság rendelkezésére:

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

Or. en

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 nyilvánosság számára, összhangban a „húzás 
elvével”, amely szerint a betegek/nyilvánosság szükség esetén hozzáférnek az információhoz 
(ellentétben a „tolás elvével”, amely szerint a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők 
terjesztik az információt a nyilvánosság körében). 

Módosítás 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály1 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 
engedély jogosultja a következő 
információkat terjesztheti a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság körében:

1. Az orvosi rendelvényhez kötött, 
engedélyezett gyógyszerekkel 
kapcsolatban a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a széles vagy szűkebb 
körű nyilvánosság számára rendelkezésre 
bocsátja az alkalmazási előírást, a 
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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. Ezen kívül a forgalombahozatali 
engedély jogosultja a következő 
információkat bocsáthatja a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság 
rendelkezésére:

Or. en

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 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en
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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 48
António Fernando Correia De Campos

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;

(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, 
könnyebben érthető módon ismertetik 
őket, feltéve, hogy egyértelműen pontos 
tájékoztatást adnak a gyógyszerrel 
kapcsolatos előnyökről és kockázatokról;

Or. pt

Módosítás 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 

(a) olyan információk, amelyek nem 
tartalmaznak többletelemet az alkalmazási 
előíráshoz, a gyógyszercímkén és a 
betegtájékoztatón szereplő adatokhoz 
valamint az illetékes hatóság értékelési 
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jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak más módon 
ismertetik őket;

jelentésének nyilvánosan elérhető 
változatához képest, csak a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára – az 
információk minőségének vagy 
megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül 
– érthető módon ismertetik őket;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 50
Philippe Juvin

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, csak felhasználóbarát
módon ismertetik őket, a rendelkezésre 
bocsátott információk átfogó és pártatlan 
jellegének sérelme nélkül;

Or. en

Indokolás

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
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is not called into question.

Módosítás 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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,
valamint tényszerű, tájékoztató jellegű 
bejelentések és – például a csomagolás 
módjának megváltozásával vagy a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos – referenciaanyagok;

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

Or. en

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 52
Anja Weisgerber

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 adott gyógyszer farmakológiai és 
preklinikai kísérletei vagy klinikai 
vizsgálatai, amelyek szerepelnek az (1) 
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bekezdésben említett értékelési jelentés 
nyilvánosan elérhető változatában.

Or. en

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 dokumentációk nyilvánossá tételére; de ha a vállalatok így 
kívánnák, meg kell engedni, hogy ezt megtegyék.

Módosítás 53
Cristian Silviu Buşoi

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 ezen cím alatt biztosított, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre 
vonatkozó információk – például a 
farmakológiai és preklinikai kísérletek és 
a klinikai vizsgálatok eredményei –
amelyek megfelelnek a 100d. cikkben 
meghatározott feltételeknek és nem 
népszerűsítenek egy bizonyos gyógyszert.

Or. en

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.



PE439.868v01-00 22/29 AM\808733HU.doc

HU

Módosítás 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 55
António Fernando Correia De Campos

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) egészségügyi témájú tudományos és 
technikai folyóiratok vagy a széles 
nyilvánosságnak szánt, elsősorban 
egészségügyi tartalmú folyóiratok, 
brosúrák, szórólapok és más tájékoztatási 
célú nyomtatott kiadványok, kivéve a 
széles nyilvánossághoz vagy annak egy 
részéhez önként, aktív terjesztéssel 
eljuttatott anyagok;
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Or. pt

Módosítás 56
Cristian Silviu Buşoi

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, 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;

Or. en

Módosítás 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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) egészségügyi kiadványok, a Bizottság 
engedélyezett információkra vonatkozó 
útmutatása szerint érvényes meghatározás 
szerint, például brosúrák, tájékoztatók és a 
nyomtatott információ egyéb formái,
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

Or. en
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Indokolás

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in 
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Módosítás 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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
weboldalai, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultjai által a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott, gyógyszerkészítményekre vonatkozó nem reklámcélú információkat 
a forgalombahozatali engedély jogosultjainak internetes honlapján kell nyilvánosságra hozni.

Módosítás 59
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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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.

Or. pt

Módosítás 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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 honlapján keresztül közzéteszik 
a honlap regisztrálása szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén (nyelvein).
E honlapokat a tagállam illetékes 
hatósága vagy az illetékes hatóság által a 
100g. cikknek megfelelően kijelölt szerv 
ellenőrzi.
A honlapokat az érdekeltekkel – például 
egészségügyi szakemberekkel és 
betegszervezetekkel – együttműködve 
irányítják és kezelik. 
2. A tájékoztatás beszámol az előnyökről 
és a hátrányokról egyaránt világos, leíró, 
felhasználóbarát stílusban és hivatkozást 
tartalmaz a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
honlapra.
Az internetes honlapok a betegek 
rendelkezésére bocsátják az adott 
tagállamban elérhető és az Európai 
Gyógyszerügynökség által központilag, 
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valamint az adott tagállamban helyileg 
jóváhagyott valamennyi gyógyszerre 
vonatozó kötelező információkat.
3. A magas szintű közegészség 
előmozdítása érdekében az internetes 
honlapoknak 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.

Or. en

Indokolás

A betegek egyre többet használják az internetet információforrásként. Ugyanakkor gyakran 
előfordul, hogy reklámcélú állításokat tartalmazó egyesült államokbeli honlapokra vagy 
egyéb kétes honlapokra 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.

Módosítás 61
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben a nemzeti illetékes 
hatóságok szükségesnek ítélik, a 
gyógyszerekkel kapcsolatos és egyéb 
fontos egészségügyi információt is a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsáthatnak 
az internetszolgáltatókkal kötött 
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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 irányelv 21. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
közzéteszik1.
Ebben az esetben az információ 
közzététele a vállalkozások és előfizetőik 
közötti rendszeres kommunikációra 
használt formában történik. Tekintve, 
hogy a gyógyszerekre vonatkozó 
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.

Or. en

Indokolás

A 2009/136/EK irányelvben érintett nyilvános üzenetek az elektronikus távközlési 
szolgálatokra 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 62
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
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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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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 
internetes honlapok videó tartalmat 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.

Or. en
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Indokolás

A videó tartalom – a reklámcélú videó anyagok kivételével – hozzáadott értéket nyújthat, ha 
az egyes gyógyszerek vagy orvosi eszközök, pl. az inhalátor helyes használatát mutatja be.  E 
videó anyagokat a100g. cikknek megfelelően ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy azok teljesen semlegesek és nem tartalmaznak semmilyen reklámcélú állítást.

Módosítás 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A rendelvényköteles gyógyszerekről szóló információkat tartalmazó internetes oldal 
használóit világosan tájékoztatni kell arról, hogy az információt a forgalombahozatali 
engedély egyik 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.


