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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tapasztalatok szerint a gyógyszerek 
internetes vásárlása során a fogyasztó 
nem mindig tudja ellenőrizni a forrás 
eredetiségét. Ezenkívül további értékelésre 
van szükség a vény nélkül kapható 
gyógyszerek lehetséges veszélyei 
tekintetében. Ennélfogva a Bizottságnak 
kétévente jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament és a Tanács részére az 
ezen irányelv által megállapított 
intézkedések hatásáról és a további 
harmonizáció szükségességéről, különös 
hangsúlyt fektetve arra a kérdésre, hogy 
ki kell-e terjeszteni ezen irányelv hatályát 
a vény nélkül kapható gyógyszerekre.

Or. en

Indokolás

A hamisított termékek többsége illegális internetes oldalakon keresztül jut be a piacra. A 
fogyasztóknak lehetőséget kell adni rá, hogy az interneten és vény nélkül is biztonságosan 
vásárolhassanak gyógyszereket.
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Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottságnak az Európai 
Gyógyszerügynökséggel és a tagállami 
hatóságokkal együttműködésben a 
fogyasztók – hamisított gyógyszerek 
vásárlásával járó kockázatról történő –
tájékoztatására irányuló kampányba kell 
kezdenie. A kampánynak különösen a 
már meglévő, eredetiségvizsgálatra 
irányuló intézkedésekre, a gyógyszerek 
csomagolásán lévő biztonsági elemekre 
(például hologramokra és biztonsági 
pecsétekre), valamint az engedély nélküli 
internetes forrásokból történő 
gyógyszervásárlással járó kockázatokra 
kell felhívnia a fogyasztók figyelmét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

minden gyógyszer, amelyet szándékosan 
meghamisítottak:
a) azonossága tekintetében, beleértve a 
csomagolást, a címkézést, a nevet és az 
összetételt az összetevők, többek között a 
segédanyagok és a hatóanyagok, valamint 
azok adagolása vonatkozásában;
b) eredete tekintetében, beleértve a 
gyártót, a gyártó országot, a származási 
országot, a piacon való forgalmazásra 
vonatkozó engedély birtokosát;
c) előtörténete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánc azonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartásokat és 
dokumentumokat.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a műszaki és tudományos fejlődés, 
valamint a nemzetközi megállapodások 
alapján aktualizálja ezt a meghatározást.”

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54a cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek azonosságát, eredetiségét és nyomon követhetőségét minden körülmények 
között biztosítani kell. 

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket.

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. Különösen az 
elosztási csatornákra vonatkozó 
információkat nem szabad kereskedelmi 
felhasználásra rendelkezésre bocsátani.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek növekvő száma arra utal, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában a 
hamisított gyógyszerek – különösen a jogellenes weboldalakon történő – vásárlásával járó 
kockázatokkal. A jól tájékozott fogyasztók hozzájárulhatnak a piacon lévő hamisított 
gyógyszerek azonosításához. 
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A közösségi adatbázisba kerülő információknak a lehető legkonkrétabbaknak kell lenniük. 

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
e szabályok érvényesítésére. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 

A szubszidiaritás elvének sérelme nélkül a
tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv rendelkezéseinek megszegése
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és megtesznek 
minden intézkedést, amely végrehajtásuk 
biztosításához szükséges. A meghatározott
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arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 
[konkrét időpont: a kihirdetés után 18 
hónap]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és a későbbiekben 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e 
rendelkezéseket érintő minden 
módosításról.

szankcióknak, amelyek lehetnek 
büntetőjogi jellegűek, hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük, és többek között a következő 
magatartásformákra kell kiterjedniük:

(1) hamisított gyógyszerek, hatóanyagok, 
segédanyagok, alkotórészek, anyagok és 
tartozékok gyártása;

(2) hamisított gyógyszerek, hatóanyagok, 
segédanyagok, alkotórészek, anyagok és 
tartozékok szállítása vagy szállításának 
felkínálása, beleértve a fentiek közvetítőn 
keresztüli kereskedelmét, adásvételét, 
raktározását, behozatalát és kivitelét;

(3) hamis dokumentumok készítése vagy
dokumentumok meghamisítása;

(4) a fenti jogszabálysértések 
bármelyikében való bűnrészesség és a 
fentiekre való felbujtás; 

(5) a fent említett jogszabálysértések 
bármelyikének elkövetésére irányuló 
kísérlet.
A tagállamok legkésőbb [a kihirdetés után 
18 hónap]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és a későbbiekben 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e 
rendelkezéseket érintő minden 
módosításról.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerhamisítás súlyos bűncselekmény, amely emberéleteket veszélyeztet. A hamisítás 
elleni szankcióknak ezt tükrözniük kell.
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

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

Or. en

Indokolás

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


