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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 a tájékoztatás biztosítója és 
finanszírozója, 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
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 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. Éppen ezért tanúsítvánnyal 
rendelkező és bejegyzett internetes 
oldalakra van szükség a független, 
objektív és nem promóciós célú 
tájékoztatás érdekében.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 2

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.

(14) Az ezen irányelv szerinti,
rendelvényhez kötött, engedélyezett
gyógyszerekre vonatkozó információk 
ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai 
kizárólag olyan információt terjesszenek, 
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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.

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 terjesztést 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.

Or. en

Indokolás

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation. 

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.
Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Módosítás 3

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, 

– 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 
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kereskedelmi katalógusokra és
árjegyzékekre vonatkoznak, amennyiben 
nem tartalmaznak utalásokat a 
gyógyszerre;

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 a 
visszatérítésre vonatkoznak, amennyiben
azok nem tartalmaznak gyógyszert 
népszerűsítő utalásokat;

Or. en

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 4

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, védőoltási kampányokra valamint 
a közegészségügy érdekében végzett egyéb 
kampányokra, feltéve, hogy azok nem 
tartalmaznak gyógyszerekre vonatkozó, 
promóciós célú állításokat, és hogy azokat 
a tagállamok illetékes hatóságai 
jóváhagyták.”;

Or. en

Indokolás
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Mivel a közegészség érdekében végzett különféle kampányokkal kapcsolatos reklámozás 
megengedett, ezért biztosítani kell, hogy ez utóbbiakat ne használják a 88. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott tiltás hatálya alá eső leplezett gyógyszerreklámozásra.

Módosítás 5

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

Or. en

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 6

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 
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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 a 
visszatérítésre vonatkoznak, amennyiben 
azoknak nem célja egy bizonyos gyógyszer 
népszerűsítése;

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van a 86. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítással, és célja az 
irányelv hatályának pontosítása. A piaci 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 7

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.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az irányelv ne vonatkozzon az egészségügyi szakemberek számára, saját 
használatra biztosított anyagokra.
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Módosítás 8

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, 
felhasználóbarátabb módon ismertetik 
őket;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a betegtájékoztató újrafogalmazása mögötti célok tisztázása, mely a 
betegek számára történő hozzáférhetőbbé tétel, és nem fektet külön hangsúlyt bizonyos olyan 
elemekre, amelyek kereskedelmi haszonhoz juttathatják a piaci engedély birtokosát.

Módosítás 9

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;

c) a gyógyszer környezetre gyakorolt 
hatásáról szolgáltatott információ,
elérhetőség, árak, valamint tényszerű, 
tájékoztató jellegű bejelentések, feltéve, 
hogy nem tartalmaz korábbi helyzettel 
vagy egyéb, hasonló gyógyszerekkel való 
összehasonlítást, és – például a 
csomagolás módjának megváltozásával, a 
visszatérítéssel vagy a mellékhatásokra
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való figyelmeztetésekkel kapcsolatos – a 
gyógyszerre vonatkozó referenciaanyagok;

Or. en

Indokolás

Szükség van bizonyos pontosításokra az árakról és a visszatérítésről szóló információk 
vonatkozásában, hogy a piaci engedély jogosultjai ne tegyenek korábbi helyzettel vagy egyéb, 
hasonló gyógyszerekkel való olyan összehasonlítást, amely befolyásolná a beteg választását. 
Ez annak biztosítását szolgálja, hogy az információ objektív és tényszerű maradjon, és ne 
ösztönözzön vásárlásra. Hasznos lenne továbbá a felsorolásban szerepeltetni a 
visszatérítéssel kapcsolatos helyzetet, mint olyan tényszerű információt, amelyet e rendelkezés 
értelmében engedélyezni kell.

Módosítás 10

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

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás az illetékes hatóságok által a gyógyszerek regisztrációjakor nem 
jóváhagyott információkra vonatkozik, és az gyakorlatilag rejtett módon aktív tájékoztatás 
(„push” information”). A tanulmányokhoz kapcsolódó bármilyen fontos információ a 
betegtájékoztatóban és az alkalmazási előírásban szerepel, amely a jóváhagyáshoz készített 
dosszié részét képezi.
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Módosítás 11

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
nyomtatott anyagon keresztül nem, 
kizárólag az alábbi csatornákon keresztül 
bocsáthat rendelkezésre a széles vagy 
szűkebb körű nyilvánosság számára 
információt:

Or. en

Indokolás

A betegek számára terjesztés céljára biztosított nyomtatott anyagok nem jelentenek megfelelő 
eszközt a rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz. Ezek a betegek 
aktív tájékoztatását („push” information) jelentenék, pedig az irányelvnek azokra az 
információkra kellene korlátozódnia, amelyeket a beteg aktívan keres. Ezért törölni kell az 
információk nyomtatott anyagok segítségével történő terjesztésének lehetőségét.

Módosítás 12

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) füzetek, tájékoztatók és a nyomtatott 
információ egyéb formái, beleértve az
egészségügyi kiadványokat, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;
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Or. en

Indokolás

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and 
remains an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better
access information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) 
provided that it is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such 
material could be provided, as well as other material defined by individual Member States, to 
the exclusion of pushed information on prescription medicines through classical mass media 
channels. 

Módosítás 13

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) gyógyszerekkel kapcsolatos internetes 
oldalak és egyéb elektronikus tároló 
helyek, kivéve az olyan 
tömegkommunikációs eszközök, mint 
például az e-mail vagy a telefonos 
szövegüzenetek segítségével több 
címzettnek történő önkéntes terjesztést;

Or. en

Indokolás

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that are 
not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are not 
websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.
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Módosítás 14

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 széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára előzetes 
információkérés alapján.

Or. en

Indokolás

A betegek gyakran kérnek azonnali és közvetlen felvilágosítást a betegtájékoztatóban szereplő 
információval kapcsolatban, vagy szeretnének bővebb tájékoztatást kapni. Ha a válasz erre kizárólag 
írásban engedélyezett, az további időt vesz igénybe, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a betegek 
egészségi állapotát. Ezért a gyógyszerre vonatkozó egyéni kérdésekre mind a szóbeli, mind az írásbeli 
válaszadást lehetővé kell tenni.

Módosítás 15

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:

Or. en

Indokolás
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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 16

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 17

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;

Or. en

Indokolás
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A forgalombahozatali engedély jogosultja nevében harmadik fél is vállalhatja a terjesztést.

A szöveg olvasói nem biztos, hogy tisztában vannak a „forgalombahozatali engedély 
jogosultja” kifejezéssel. A forgalombahozatali engedély jogosultja nevét tartalmazó szöveg 
értelmesebb és érthetőbb.

Módosítás 18

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.

Or. en

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 19

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.

Or. en

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 20

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

(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.

                                               
1 Az előzetes jelentés az alábbi linken érhető el (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

Or. en

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.

Módosítás 21

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.

Or. en
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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 22

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

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

Or. en

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.  
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Módosítás 23

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 forgalombahozatali 
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.

Or. en

Indokolás

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.
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Módosítás 24

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 25

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 

(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 
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weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

Or. en

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 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A regisztrált internetes 
weboldalaknak minden egyes oldal tetején 
olyan figyelmeztetést kell tartalmazniuk, 
hogy az abban foglalt információkat a 
forgalombahozatali engedély megnevezett 
jogosultja fejlesztette ki. E figyelmeztető 
üzenetnek tartalmaznia kell továbbá egy, 
a gyógyszerekre vonatkozó EudraPharm 
adatbázisra mutató linket.

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 link biztosítani fogja, hogy a felhasználók közvetlenül és 
egyszerűen hozzáférjenek a rendelvényköteles gyógyszerekről szóló összehasonlítható, nem 
kereskedelmi forrásból származó információkhoz, nagyobb átláthatóságot biztosítva ezáltal.
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Módosítás 27

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 
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.

Or. en

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.


