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RÖVID INDOKOLÁS

A 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosítására irányuló javaslatok általános 
célkitűzése, hogy biztosítsák az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek belső piacának 
megfelelő működését, valamint az európai uniós polgárok egészségének nagyobb fokú 
védelmét. Ennek megfelelően a javaslatok kiemelt célja, hogy kidolgozzák a vényköteles 
gyógyszerekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatás egyértelmű kereteit e gyógyszerek ésszerű 
alkalmazásának elősegítése érdekében. E javaslatok révén továbbra is biztosított a 
vényköteles gyógyszerek fogyasztók felé történő közvetlen reklámozásának tilalma.

E célokat a következők által kell elérni:

• az egyértelműen meghatározott előírások következetes alkalmazása révén a Közösség 
egész területén magas színvonalú tájékoztatás biztosítása;

• a különböző betegcsoportok szükségleteihez és képességeihez illeszkedő csatornákon 
keresztül a tájékoztatás lehetőségének megteremtése;

• annak lehetővé tétele, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultjai gyógyszereik 
előnyeivel és kockázataival kapcsolatban a nyilvánosság részére érthető, objektív és nem 
promóciós célú tájékoztatást nyújtsanak;

• ellenőrzési és végrehajtási intézkedések meghozatala annak biztosítása érdekében, 
hogy a tájékoztatást nyújtók betartják a minőségi követelményeket, ugyanakkor a felesleges 
bürokrácia elkerülése.

Az egyes célokról részletesen:

A Bizottság felismerte, hogy a betegek egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak az egészségük 
iránt, és szeretnék, ha jobban bevonnák őket az ezzel kapcsolatos folyamatokba. Ennélfogva 
kizárólag akkor lehet biztosítani az optimális kezelést, ha a betegek hozzáférnek az általuk 
szedett gyógyszerekkel kapcsolatos információkhoz, és ezáltal megalapozott döntéseket 
hozhatnak, és elősegíthető a gyógyszerek ésszerű alkalmazása. Az előadó egyetért a 
Bizottsággal abban, hogy a betegtájékoztatás terén alkalmazott közösségi szintű fellépés 
kedvező hatást gyakorolhat a közegészségügyre. Hangsúlyozni kívánja továbbá, hogy a 
vényköteles gyógyszerekről nyújtott, a betegek igényeit és elvárásait figyelembe vevő 
tájékoztatás hozzájárulhat a megelőzéshez.

Tény azonban, hogy a vényköteles gyógyszerekről az EU-ban jelenleg nem áll rendelkezésre 
elegendő és aktuális információ. Az információhoz való hozzájutás attól függ, hogy a 
polgárok milyen jól tudják használni az internetet, és milyen nyelveken beszélnek. 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy az információtartalomra vonatkozó egységes feltételek 
hiányában az egyes tagállamokban a tájékoztatásnyújtást igen eltérő módon szabályozzák és 
kezelik. Ennek következtében a gyógyszerekre vonatkozó információkhoz nem lehet 
egységesen hozzáférni. 
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Ezért különös jelentőséggel bír, hogy fellépjünk ezen a területen, mivel a technikai fejlődés 
lehetővé teszi a polgárok számára, hogy az interneten keresztül a világ bármely részéről 
információkat, de akaratlanul akár reklámokat is letöltsenek, ezáltal félrevezető és hiányos 
tájékoztatásnak téve ki magukat. Az előadó ezért sürgetőnek tartja a helyzet rendezését, hogy 
az uniós előírásoknak megfelelő objektív és nem promóciós célú információk álljanak a 
polgárok rendelkezésére. Az EU-nak hitelesített információk biztosításával kell 
megteremtenie az egyensúlyt a tájékoztatásban, az interneten keringő félrevezető reklámokkal 
szemben.

E tekintetben a fő hangsúly a gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztatón van. A 
betegtájékoztatón szereplő információkat mindenki számára érthető formában kell 
megfogalmazni. Ez annál is sürgetőbb, minthogy a betegtájékoztatók jelenlegi formája nem 
kielégítő, mivel a betegekben félelmet kelthet és a kezelés megszakítására ösztönözheti őket. 
A bizottsági javaslat fő célja ezért a betegtájékoztató átdolgozása. 

Az előadó még egyszer nyomatékosan hangsúlyozni kívánja, hogy a vényköteles gyógyszerek 
fogyasztók felé történő közvetlen reklámozását továbbra is tiltani kell az EU-ban. Kitart 
amellett, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és az egészségügyben dolgozók továbbra is 
fontos információforrást jelentnek a nyilvánosság számára, ugyanakkor elismeri, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjai is értékes forrásai a gyógyszerekre vonatkozó, nem 
promóciós célú tájékoztatásnak. 

Az előadó tudatában van annak, hogy olyan ellenőrző rendszerekre van szükség, amelyek a 
nem promóciós célú információk magas színvonalának garantálása érdekében biztosítják az 
egységes minőségi előírások betartását. 

Ezért üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamok részére biztosítsák a 
legalkalmasabb ellenőrzési mechanizmusok szabad megválasztásának lehetőségét, valamint 
hogy alapszabályként előírják az információterjesztést követő ellenőrzést, mivel ez a 
leghatékonyabb és legkevésbé bürokratikus megoldás.  

A vélemény előadója különösen szükségesnek tartja az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMEA) finanszírozásának javítását. A módosítások ezzel a kérdéssel foglalkoznak. 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó tudományos 

(4) A 2001/83/EK irányelv előírja, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
bizonyos típusú információkat terjesztésük 
előtt ellenőrizzenek. Vonatkozik mindez a 
beavatkozással nem járó, kísérleti 



PE438.863v02-00 6/11 AD\809656HU.doc

HU

vizsgálatokkal vagy a megelőzési illetve az 
egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos információkra, 
vagy azon információkra, amelyek a 
gyógyszert a megelőzendő vagy kezelendő 
állapot kontextusában mutatják be. A 
726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia. 

megfigyeléseken alapuló tudományos 
vizsgálatokkal vagy a megelőzési, illetve 
az egészségügyi kezelést kísérő 
intézkedésekkel kapcsolatos információkra, 
vagy azon információkra, amelyek a 
gyógyszert a megelőzendő vagy kezelendő 
állapot kontextusában mutatják be. A 
726/2004/EK rendelet II. címének 
megfelelően engedélyezett, emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
rendelkezni kell arról is, hogy bizonyos 
információfajtákat az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
az Ügynökség) előzetesen felül kell 
vizsgálnia, továbbá el kell végeznie a 
gyártó által a mellékhatásokról szóló 
jelentést követően meghozandó 
intézkedések nyomon követését, és 
biztosítani kell a dokumentáció ennek 
megfelelő, haladéktalan naprakésszé 
tételét.

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy a rendelet 24–26. cikke szerinti, kockázatokra vonatkozó 
jelentések elkészítése után szorosan nyomon kell követni a folyamat további alakulását, 
integrálva a gyógyszerek használatával kapcsolatban szerzett tapasztalatok tudományos 
értékelésének eredményeit.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben nyilvánvalóvá válik, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai által e célra fizetendő díjak 
nem fedezik azon többletköltségeket, 
amelyek e rendeletből következően, a 
bizonyos típusú információk előzetes 
vizsgálatával kapcsolatban merülnek fel 
az Ügynökségnél, felül kell vizsgálni az 
Ügynökség költségvetéséhez nyújtott uniós 
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hozzájárulás mértékét. Az uniós 
hozzájárulás kiigazításához a 
tagállamoknak meg kell tenniük a 
megfelelő lépéseket.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 

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

azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 120 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

Indokolás

Annak előírása, hogy az Európai Gyógyszerügynökség indokolja határozatát, lehetővé teszi, 
hogy az információk kidolgozásának folyamata átláthatóbb és hatékonyabb legyen. Az
információk hallgatólagos elfogadási határidejének 60-ról 120 napra való meghosszabbítása 
azt a célt szolgálja, hogy az Ügynökség jobb feltételek között, konkrétan indokolni tudja 
határozatait.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az Ügynökség kifogást emel a 
benyújtott információk ellen, és a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
úgy véli, hogy a kifogások nem 
indokoltak, az Ügynökség kérésre lehetővé 
teszi a forgalombahozatali engedély 
jogosultja számára, hogy írásban és/vagy 
szóbeli meghallgatás útján – amelyre az 
erre irányuló kérelem Ügynökség általi 
kézhezvételét követő 30 munkanapon 
belül kerül sor – tovább ismertesse 
álláspontját. Az Ügynökség 30 
munkanapon belül közli válaszát a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjával.

Indokolás

A módosítás célja, hogy jobb hatékonyságot és átláthatóságot biztosítson a folyamat során. 

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
726/2004/EK rendelet
57 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 57. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének l) pontja a 
következőképpen módosul:
l) a gyógyszerekről az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén nyilvánosan 
hozzáférhető adatbázist hoz létre, és 
biztosítja annak naprakész állapotát, 
valamint a gyógyszeripari cégek 
kereskedelmi érdekeitől független 
kezelését; az adatbázis elősegíti a 
csomagolásban elhelyezett használati 
utasítások vonatkozásában már 
engedélyezett információk keresését; 
tartalmaz egy szakaszt a gyermekek 
kezelésére engedélyezett gyógyszerekre 
vonatkozóan; a nyilvánosság számára 
szánt információkat megfelelő és érthető 
módon, szakértelemmel nem rendelkező 
olvasók számára kell megfogalmazni;

Indokolás

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

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az adatbázisnak az objektív tájékoztatás elsődleges forrásává kell válnia a nyilvánosság 
számára. E célból a tagállamok, a Bizottság és maga az Ügynökség is minden tőle telhetőt 
megtesznek az adatbázis megfelelő használata érdekében.
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