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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 európai uniós polgárok egészségének nagyobb fokú védelmét, 
valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek belső piacának megfelelő működését. 
Ennek megfelelően a javaslatok kiemelt célja, hogy kidolgozzák a vényköteles 
gyógyszerekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatás egyértelmű kereteit e gyógyszerek ésszerű 
alkalmazásának elősegítése érdekében. E javaslat révén biztosítva van a vényköteles 
gyógyszerek nyilvános reklámozásának tilalma.

E célt a következők révén kell elérni:

• a Közösségben egyértelműen meghatározott előírások következetes alkalmazása révén 
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.

A célokról külön-külön:

A Bizottság ennek az irányelvnek a beterjesztésével elismerte, hogy a betegeket egyre inkább 
érdekli az egészségük, és egyre inkább szeretnék, ha bevonnák őket a kezelésekbe. Az 
optimális kezelés így csak akkor lehetséges, ha a betegeket tájékoztatják az általuk szedett 
gyógyszerekről, hogy megalapozott döntéseket lehessen hozni, és a gyógyszerek hatékony 
alkalmazása biztosítva legyen. 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 időszerű 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. Ez ahhoz vezet, hogy 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, hogy változtassunk ezen a 
helyzeten, és uniós előírások révén egységes, megbízható és reklámmentes 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, mert a betegtájékoztatók jelenlegi formája nem 
kielégítő, mivel a betegekben félelmet kelthet, és a kezelés megszakítására ösztönözheti őket. 
A bizottsági javaslat fő célja a betegtájékoztató átdolgozása. 

Az előadó még egyszer kifejezetten hangsúlyozni kívánja, hogy a vényköteles gyógyszerek 
nyilvános reklámozását továbbra is tiltani kell az EU-ban. Azt is fenntartja, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok és az egészségügyben dolgozók továbbra is fontos szerepet töltenek be a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatásban, véleménye 
szerint azonban a forgalombahozatali engedélyek jogosultjai értékes információforrásnak 
tekinthetők a gyógyszerekkel kapcsolatos, nem reklámcélú tájékoztatás terén. 

Az előadó tudatában van annak, hogy az egységes minőségi normák betartását biztosító 
felügyeleti rendszerekre szükség van annak érdekében, hogy magas színvonalú reklámmentes 
információkat lehessen biztosítani. 

Ezért üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamok részére biztosítsák a 
legalkalmasabb felügyeleti mechanizmusok szabad megválasztásának lehetőségét, valamint 
hogy alapszabályként írják elő az információterjesztéshez kapcsolódó ellenőrzést, mivel ez a 
leghatékonyabb és legkevésbé bürokratikus megoldás. 

A vélemény előadója különösen szükségesnek tartja a kiigazításokat az egészségügyi 
kiadványok meghatározása és a szankciók terén, amivel a módosítások is 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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hatályos jogszabályi keret (4) A hatályos jogszabályi keret 
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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.

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.
Ennek eredményeképpen egyes 
tagállamok polgáraitól megtagadhatják a 
jogot, hogy saját nyelvükön magas 
színvonalú, nem reklámcélú 
tájékoztatáshoz jussanak a 
gyógyszerekről.

Indokolás

A demokratikus társadalomban alapvető elv az, hogy az állampolgároknak joguk legyen a 
tájékoztatáshoz, többek között a vényköteles gyógyszerekről.

Módosítás 2

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 
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. A 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
számára szükséges jogi keret létrehozása 
növeli a gyógyszeripar jogi biztonságát a 
gyógyszerekről a nagyközönség számára 



PE430.857v02-00 6/30 AD\809698HU.doc

HU

nyújtott, meghatározott típusú 
tájékoztatással kapcsolatban. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
nyilvános reklámozására érvényben lévő 
tilalmat fenn kell tartani.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi.

(9) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv hatályát az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekre kell 
korlátozni, mivel a hatályos közösségi 
szabályozás az orvosi rendelvényhez nem 
kötött gyógyszerek nyilvános reklámozását 
– bizonyos feltételek betartása mellett –
engedélyezi. Ezen irányelv előírja a 
tagállamok számára, hogy bizonyos 
csatornákon keresztül és megfelelő 
ellenőrzés mellett engedélyezzék, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
információt szolgáltasson a 
nyilvánosságnak az engedélyezett, orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről. A 
VIIIa. cím alá nem tartozó 
kommunikációt engedélyezni kell, 
amennyiben nem minősül reklámnak.

Indokolás

Az irányelv hatályának pontosítása. Fontos, hogy az új jogszabály figyelmetlenségből ne 
tiltson meg bizonyos fajta kommunikációt, például azt, hogy az egészségügyi szakemberek 
válaszolhassanak az engedély nélküli használatra vonatkozó kérdésekre.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, (10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
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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.

melyek biztosítják, hogy az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett
gyógyszerekkel kapcsolatos előnyökről és 
kockázatokról kizárólag magas színvonalú, 
nem reklám jellegű információt
bocsássanak 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. Azáltal, hogy az uniós 
állampolgárok több és színvonalas 
tájékoztatást kapnak a gyógyszerekről, 
lehetővé válik, hogy ésszerűbb döntéseket 
hozzanak, és a gyógyszereket megfelelő 
módon használják, ez pedig nemcsak az 
állampolgárok tájékozottságát, hanem a 
közegészséget is kedvezően befolyásolja.
Ennek teljesítése érdekében az orvosi 
rendelvényhez kötött, engedélyezett
gyógyszerekkel kapcsolatos, nyilvános 
információknak számos minőségi 
kritériumnak meg kell felelniük.
(A „terjesszenek” szó helyett a 
„bocsássanak rendelkezésre” kifejezés 
használata a szöveg egészére értendő. A 
módosítás elfogadása esetén a megfelelő 
változtatásokat az egész szövegben el kell 
végezni.)

Indokolás

A preambulumbekezdéseknek tükrözniük kell a javaslat azon célkitűzését is, hogy az 
állampolgárok megfelelőbb (ésszerűbb és biztonságosabb) módon használják a 
gyógyszereket, és minél inkább az orvos által előírt kezeléshez tartsák magukat. A WHO 
adatai szerint az uniós állampolgárok több mint 50%-a nem megfelelően használja a 
gyógyszereket. Az irányelv hatálya az engedélyezett gyógyszerekre korlátozódik. Az 
információkat nem terjeszteni kell, hanem rendelkezésre kell bocsátani a nyilvánosság azon 
része számára, amelynek szüksége van az információkra. Ez azt jelenti, hogy a nyilvánosság e 
része aktív szerepet vállal az információ megszerzésében.

Módosítás 5
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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 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.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A betegtájékoztatásban az internet 
szerepe igen jelentős, és fontossága egyre 
nő. Csaknem korlátlan információ-
hozzáférést tesz lehetővé, a nemzeti 
határoktól függetlenül. Jól meghatározott 
szabályozást kell bevezetni az internetes 
oldalak ellenőrzésére, mely figyelembe 
veszi az interneten elérhető információk 
határokon átnyúló természetét és lehetővé 
teszi a tagállamok közötti együttműködést.

(13) A betegtájékoztatásban az internet 
szerepe igen jelentős, és fontossága egyre 
nő. Csaknem korlátlan információ-
hozzáférést tesz lehetővé, a nemzeti 
határoktól függetlenül. Jól meghatározott 
szabályozást kell bevezetni a kifejezetten 
EU-állampolgároknak szóló internetes 
oldalak ellenőrzésére, mely figyelembe 
veszi az interneten elérhető információk 
határokon átnyúló természetét és lehetővé 
teszi a tagállamok közötti együttműködést.

Indokolás

Egyértelműsítés, mivel az irányelv csak az EU-állampolgárainak szóló internetes oldalakra 
vonatkozik. Nem tartoznak az irányelv hatálya alá azok az internetes oldalak, amelyek az 
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Unión kívüli közönségnek vagy általánosan mindenkinek szólnak, függetlenül attól, hogy az 
információ az EU-ból származik vagy a szerver ott található.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 86. cikk (1) bekezdése az első 
francia bekezdés után a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– a széles nyilvánosság figyelmének 
felhívása egy bizonyos gyógyszerre 
terápiás javallatok vagy tünetek és jelek 
említése mellett,”

Indokolás

A gyógyszerek valamely betegség jelei és tünetei alapján történő ajánlása öndiagnózishoz, 
öngyógyszerezéshez és szükségtelen gyógyszerfogyasztáshoz vezethet. Ezért ezt meg kell 
akadályozni. 

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– levelezés és adott esetben az ahhoz 
mellékelt, nem reklámcélból küldött 
anyagok, amelyek egy adott gyógyszerrel 
kapcsolatos egyedi kérdés megválaszolása 
érdekében szükségesek;

Indokolás

E kiegészítésre szükség van, mert a „levelezés és adott esetben az ahhoz mellékelt, nem 
reklámcélból küldött anyagok, amelyek egy adott gyógyszerrel kapcsolatos egyedi kérdés 
megválaszolása érdekében szükségesek” nem számít sem a VIII. cím értelmében vett 
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reklámnak, sem a VIIIa. cikk értelmében vett információnak. A jogi státuszt nem kell a 
jelenlegi helyzethez képest megváltoztatni. 

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az irányelv hatályának egyértelműbbé tétele. 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. A „termékre 
vonatkozó utalás” jelenthet bármilyen, a termék jellemzőiről szóló állítást, legyen az pozitív 
vagy negatív, és akaratlanul is megtilthatja a mellékhatásokról szóló vagy figyelmeztető 
kijelentéseket. 

Módosítás 10

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 

4. Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 



AD\809698HU.doc 11/30 PE430.857v02-00

HU

végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra. 

végzett védőoltási kampányokra, valamint 
a közegészségügy érdekében végzett egyéb 
kampányokra, amelyeket a tagállamok 
illetékes hatóságai hagynak jóvá – amely 
hatóságok biztosítják, hogy ezeket a 
kampányokat ne használják 
reklámcélokra –, amennyiben biztosított, 
hogy ezek a kampányok kizárólag 
orvosilag szükséges célokat szolgálnak;

Indokolás

Az említett kampányok csak orvosi célokat szolgálhatnak, és nem lehet velük nyilvános 
reklámozás érdekében visszaélni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100a 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, és amennyiben a 
gyógyszer megfelel a forgalombahozatali 
feltételeknek. Ezek az információk a VIII. 
cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak, de a tagállam előzetes 
jóváhagyásához vannak kötve, miután a 
tagállam meggyőződött arról, hogy az 
említett információk megfelelnek a 
gyógyszer forgalombahozatali 
engedélyében foglalt előírásoknak. A 
szóban forgó információ nem 
tartalmazhat adatokat a gyógyszer 
fejlesztési tanulmányairól, használatának 
új kilátásairól vagy még vizsgálat alatt 
álló tulajdonságairól, illetve olyan egyéb 
tájékoztatást, amely a szóban forgó 
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gyógyszer érvényes forgalombahozatali 
engedélyében szereplő tulajdonságoktól 
megfosztja, vagy eltérő tulajdonságokkal 
vagy alkalmazásokkal ruházza fel a 
gyógyszert.

Indokolás

Szükség van a tagállam általi engedélyezésre, mivel jelenleg nincs olyan jogilag használható 
fogalommeghatározás az információra vonatkozóan, amely biztosítaná annak a reklámtól 
való elkülönítését. Fontos, hogy csak a forgalombahozatali engedély tulajdonosa 
bocsáthasson rendelkezésre információkat a gyógyszerrel kapcsolatban, hogy ezáltal el 
lehessen kerülni, hogy a jogszabályok megsértése esetén nehézségekbe ütközzön a felelősség 
megállapítása.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok 
még közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;

a) az emberi egészségre vagy betegségekre 
vonatkozó információk, amennyiben azok
az illetékes szervek által nyújtott konkrét 
és reális adatokon alapulnak, és még 
közvetetten sem hivatkoznak 
gyógyszerekre;

Módosítás 13

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.

b) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától a betegek körében való 
terjesztés céljából az egészségügyi 
szakemberek számára biztosított anyagok, 
melyeket a tagállamoknak kifejezetten 
jóvá kell hagyniuk, figyelembe véve, mit 
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engedélyez az alkalmazási előírás.

Módosítás 14

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) - egy gyógyszerre vonatkozó, 
tényszerű, tájékoztató jellegű, nem 
reklámcélú bejelentések és 
referenciaanyagok, amelyek például a 
csomagolás módjának megváltozására, az 
általános gyógyszerhasználati 
óvintézkedések keretében a 
mellékhatásokra való figyelmeztetésekre, 
kereskedelmi katalógusokra, 
árjegyzékekre és a visszatérítésre 
vonatkoznak, amennyiben ezen 
bejelentések és referenciaanyagok célja 
nem egy bizonyos gyógyszer 
népszerűsítése.

Indokolás

Az irányelv hatályának egyértelművé tétele, t.i. 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 15

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 

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
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illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata;

illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata, és egyéb, 
rendelkezésre álló, az illetékes hatóságok 
által megjelentetett dokumentumok és 
nyilatkozatok;

Indokolás

Az EPAR (európai nyilvános értékelő jelentés) és az illetékes hatóságok által megjelentetett 
egyéb dokumentumok részletes információkat tartalmaznak, amelyek egyes betegek számára 
hasznosak lehetnek.

Módosítás 16

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 módon 
ismertetik őket, feltéve, hogy világosan 
tartalmazzák a gyógyszer előnyeinek és 
kockázatainak pontos bemutatását; ez a 
nyilvánosan elérhető változat nem 
módosíthatja jelentősen a gyógyszer 
lehetséges tulajdonságait, jellemzőit és 
hatásait;

Indokolás

Az információ átlagembereknek szóló, egyszerűsített formában történő bemutatása hasznos, 
hiszen elősegíti a megértést. Az egyszerűsítés következtében ugyanakkor változhat az 
információs kontextus, és ez az előnyök és a kockázatok téves értelmezését vonhatja maga 
után, amit meg kell akadályozni.
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Módosítás 17

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

Indokolás

Hasznos lehet a visszatérítési státusz szerepeltetése a felsorolásban mint olyan tényszerű 
információ, amelyet engedélyezni kell e pont alatt.

Módosítás 18

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.

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. Ezeket az információkat a 
tagállamoknak előzetesen értékelniük 
kell, és a vizsgálatok eredményeit bele kell 
foglalni a gyógyszer nyilvántartási 
dokumentációjába. Nem lehet benyújtani 
olyan tudományos vizsgálatokat, 
amelyeket nem a klinikai vizsgálatok 
jogilag érvényes követelményeinek 
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megfelelően végeztek el. Olyan 
tudományos vizsgálatot sem lehet 
benyújtani, amely a gyógyszernek a 
tagállamban jelenleg engedélyezettektől 
eltérő tulajdonságával vagy 
alkalmazásával kapcsolatos.

Módosítás 19

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 nyilvánosság számára történő terjesztés 
bármilyen egyéb eszközén – ideértve az 
internetes rádió- és televíziócsatornákat 
vagy az általános napi- vagy hetilapokat, 
illetve az ezekbe illesztett vagy ezek 
mellékleteként megjelentetett 
kiadványokat is – keresztül nem, kizárólag 
az alábbi csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Módosítás 20

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) 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 szakmai és 
tudományos 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 
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részéhez kéretlenül, aktív terjesztéssel 
eljuttatott anyagok; egészségügyi 
kiadványnak tekinthető minden olyan 
kiadvány, amelyre vonatkozóan a 
tagállam erről igazolást állít ki annak 
érdekében, hogy a fogyasztók 
egyértelműen megállapíthassák, hogy a 
szóban forgó kiadványt a tagállam 
helybenhagyta és engedélyezte;

Indokolás

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Módosítás 21

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 tagállamok által kifejezetten 
engedélyezett és akként meghatározott,
gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok; ennek 
érdekében a tagállamok kialakítanak egy, 
az e cikkben említett információkat 
bemutató internetes oldalakra vonatkozó 
engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési 
rendszert; ezenkívül a tagállamok között 
sürgősségi riasztási rendszert állítanak fel 
az ezen irányelvnek nem megfelelő 
internetes oldalak elleni küzdelem 
érdekében; a kéretlenül terjesztett 
információs anyagokra vonatkozóan 
külön engedélyezési és ellenőrzőrendszert 
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állítanak fel;

Módosítás 22

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) írásbeli és – megfelelő nyilvántartása 
esetén – szóbeli tájékoztatás egyéni
információkérés alapján; ezeknek a 
válaszoknak minden esetben illeszkedniük 
kell az engedélyezett gyógyszer 
betegtájékoztatójához vagy alkalmazási 
előírásához, a kérelmezőt a tagállam 
egészségügyi hatóságához, egészségügyi 
vagy gyógyszerészeti szakembereihez kell 
irányítaniuk, és kifejezetten utalniuk kell 
arra, hogy a válasz maga nem helyettesíti 
az említett egészségügyi szakemberek 
előírt beavatkozását; továbbá időszakos 
felülvizsgálat céljából valamennyi ilyen 
írásos és szóbeli választ meg kell küldeni a 
tagállam illetékes egészségügyi 
hatóságainak. 

Módosítás 23

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 betegre irányul, szükségleteinek 
megfelelőbb kielégítése érdekében;

Indokolás

Ez a megfogalmazás jobban tükrözi a javaslat célját, nevezetesen hogy a betegek számára 
könnyebben érthető formában biztosítsák a számukra szükséges információkat.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tényeken alapul, igazolható, valamint a
tények bizonyító erejének mértékéről is 
felvilágosítást ad;

c) bizonyítékokon alapul, igazolható, 
valamint a bizonyítékok bizonyító erejének 
mértékéről is felvilágosítást ad;

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a széles nyilvánosság számára vagy
annak tagjai számára érthető;

f) a széles nyilvánosság és annak tagjai 
számára érthető és tökéletesen olvasható, 
különös tekintettel az idős emberekre;

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a gyógyszer adagolását tökéletesen 
érthető formában közli, különös tekintettel 
azon gyógyszerekre, amelyek helyes 
szedése bonyolult. A tájékoztatásban fel 
kell tüntetni:
i.  a beszedendő adag pontos mennyiségét;
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ii. az adagolás módját és az ahhoz 
szükséges eszközöket;
iii. az időközt, amelynek az egyes adagok 
beszedése között el kell telnie;
iv. a gyógyszer felhasználójának súlyához 
és korához igazított adag mennyiségét.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utalás arra, hogy az információ segíti a 
beteg és az egészségügyi dolgozók közti 
kapcsolatot, de nem helyettesíti azt, 
valamint hogy a betegnek az 
információkkal kapcsolatos további 
felvilágosításért egészségügyi 
szakemberekhez kell fordulnia;

b) utalás arra, hogy az információ segíti a 
beteg és az egészségügyi dolgozók közti 
kapcsolatot, de nem helyettesíti azt, 
valamint hogy a betegnek az 
információkkal kapcsolatos magyarázatért 
vagy további felvilágosításért egészségügyi 
szakemberekhez kell fordulnia;

Indokolás

A szövegben tisztázni kell, hogy a betegnek egészségügyi szakemberhez kell fordulnia, ha 
további információt szeretne kapni. Az egészségügyi szakember mindazonáltal nem feltétlenül 
tud a gyártó által nyújtott tájékoztatásra vonatkozó egyéni kérdésekre válaszolni. 

Módosítás 28

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 a 
forgalombahozatali engedély jogosultjától 
származik, valamint a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának neve;
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Indokolás

Ez az információ világosabb és érthetőbb, mivel a „forgalombahozatali engedély jogosultja” 
kifejezés sok olvasó számára zavaros lehet.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) postai vagy elektronikus cím megadása, 
amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.

d) postai vagy elektronikus cím megadása, 
amelyre a széles nyilvánosság 
észrevételeket küldhet a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának; a magánszemélyek által 
küldött észrevételeket és a 
forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjainak válaszait megfelelő módon 
nyilván kell tartani és ellenőrizni kell.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az aktuális betegtájékoztató szövege 
vagy a szöveg lelőhelyének megjelölése. A 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak ellenőrzése alatt álló, 
kifejezetten egy vagy több tagállam 
állampolgárainak szóló internetes oldalak 
esetében az oldalaknak tartalmazniuk kell 
az adott gyógyszerre vonatkozó 
alkalmazási előírást és betegtájékoztatót is 
a gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező tagállamok hivatalos nyelvén, 
amennyiben a gyógyszerekről szóló 
tájékoztatás ezeken a nyelveken 
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megjelenik.

Indokolás

Fontos, hogy az olvasó elérhesse az aktuális betegtájékoztató szövegét. Az internetes 
oldalakra vonatkozó előírást jobb ebben a bekezdésben szerepeltetni, mint a tagállamok 
számára előírt ellenőrzés részeként. 

Módosítás 31

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, kivéve, ha ilyen 
összehasonlítás a hivatalosan jóváhagyott 
dokumentumokban, például az 
alkalmazási előírásban már szerepel;

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.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
szerepeljen az adott gyógyszerre vonatkozó 
alkalmazási előírás és betegtájékoztató is a 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjainak internetes oldalain, ahol az 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről információkat terjesztenek, 
szerepeljen az adott gyógyszerre vonatkozó 
alkalmazási előírás és betegtájékoztató is a 
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gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező tagállamok hivatalos nyelvén.

gyógyszer forgalomba hozatalát 
engedélyező és az internetes oldal 
célközönségét képező tagállam hivatalos 
nyelvén.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy egy vényköteles gyógyszer alkalmazási előírását és 
betegtájékoztatóját csak azon tagállam hivatalos nyelvén kell megjelentetni, amelyben a 
tájékoztatás megjelenik, és amelynek az internetes oldalt szánják. Például, ha az internetes 
oldal a német piac számára készült, az alkalmazási előírást és a betegtájékoztatót csak 
németül kell megjelentetni. A jelenlegi szöveg e tekintetben nem egyértelmű.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az egészségügyi irányításért felelős 
állami vagy regionális/helyi hatóságoknak 
ki kell alakítaniuk egy olyan, egészségügyi 
szakemberek által üzemeltetett telefonos 
szolgáltatást, amelyen keresztül a betegek 
tanácsot tudnak kérni a tájékoztatóban 
található információk értelmezésével, 
valamint a gyógyszernek az egyéb 
gyógyszerészeti termékekkel vagy a beteg 
kórtörténetével való 
összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Létre kell hozni egy olyan harmonizált 
eljárást, amely meghatározza az internetes 
weboldalakon és információs pontokon 
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közzétett tájékoztatás szabályozásának 
alapjait, hogy biztosítva legyen a közzétett 
adatok megbízhatósága és a gyógyszer 
engedélyezésének és nyilvántartásának 
való megfelelése, valamint hogy 
garantálva legyen a fogyasztó számára, 
hogy az említett weboldal vagy 
tájékoztatás helyes és hiteles. Az 
engedélyezett weboldalakkal kapcsolatban 
valamilyen tanúsítási vagy minősítési 
rendszert kell alkalmazni. Ezenkívül listát 
kell vezetni azokról a weboldalakról vagy 
internetes információs pontokról, 
amelyeknek engedélyezett az ezen 
irányelvben említett tájékoztatás nyújtása. 
Ezt a listát folyamatosan frissíteni kell, és 
hozzáférhetővé kell tenni a fogyasztók 
számára.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság olyan 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cím 
alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely magatartási kódexet is 
tartalmaz a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, akik engedélyezett, 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak.
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

2. A tagállamokkal és más érdekeltekkel
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság olyan iránymutatásokat dolgoz ki 
az e cím alapján közzétehető információkra 
vonatkozóan, amely magatartási kódexet is 
tartalmaz a forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai számára, akik engedélyezett, 
orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszerekről nyújtanak tájékoztatást a 
széles vagy szűkebb körű nyilvánosságnak.
A Bizottság az irányelv hatályba lépéséig 
megállapítja, és a szerzett tapasztalatok 
alapján rendszeresen aktualizálja az 
említett iránymutatásokat.

Indokolás

Más érdekeltekkel: betegekkel, egészségügyi szakemberekkel és az ágazattal is konzultációt 
kell folytatni a kódex és az iránymutatások kidolgozása során.
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Módosítás 36

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 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. Ezeket az információkat hozzá 
kell igazítani a jelen irányelv által 
meghatározott előírásokhoz, és meg kell 
felelniük a gyógyszer nyilvántartási 
dokumentációjának.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
az oldalt használó magánszemélyeket, és 
nem közvetíthetnek aktívan kéretlen 
tartalmat a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosságnak . A weboldalak nem
terjeszthetnek videóanyagot vagy 
információt bármilyen más digitális 
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formában, kivéve, ha azt az illetékes 
hatóság engedélyezte.

Módosítás 38

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 az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerekről szóló 
információk tekintetében a regisztrált 
weboldalon terjesztett tartalmak 
ellenőrzéséért.

Indokolás

Szükség van a pontosításra, mivel a weboldalakon található információk nagy része nem 
feltétlenül a gyógyszerekre vonatkozik.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A tagállamok megkövetelik, hogy:
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jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

a) a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai, akik internetes oldalaikat az 
(1)−(4) bekezdésnek megfelelően 
regisztráltatták, az oldalakra felvegyenek 
egy arra vonatkozó nyilatkozatot, 
miszerint az oldal regisztrált és tartalmát 
ezen irányelv alapján ellenőrzik; a 
nyilatkozatban meg kell nevezni az adott 
weboldal ellenőrzését végző illetékes 
nemzeti hatóságot. Tartalmaznia kell 
továbbá, hogy a weboldal ellenőrzése még 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
weboldalon közzétett valamennyi 
információt engedélyezték előzetesen; 
b) a regisztrált weboldalak minden egyes 
oldalon tartalmazzanak egy, az 
Eudravigilance adatbázisára mutató, jól 
látható hivatkozást magyarázó 
megjegyzéssel ellátva, amely tájékoztat 
arról, hogy ez az Európai 
Gyógyszerügynökség által fejlesztett 
hivatalos adatbázis.

Indokolás

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 i cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szankciók mértéke közösségi szinten 
kerül megállapításra.

Indokolás

A szankciók mértékének megállapítását nem tanácsos a tagállamok hatáskörében hagyni. A 
büntetések közösségi szinten történő megállapítása biztosítja a jogi egyértelműséget és a 
szankciók nyilvánvaló visszatartó erejét. 

Módosítás 41

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 fellebbezhetnek az ilyen 
esetekben hozott határozatok ellen 
igazságügyi vagy egyéb illetékes szerv 
előtt.

Indokolás

E módosítás célja nagyobb hatékonyság és átláthatóság biztosítása az eljárás során.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk
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(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
ezen cím rendelkezései vonatkoznak.

(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
ezen cím rendelkezései vonatkoznak.
Ugyanez vonatkozik a gyógynövény-
alapú, illetve az egyéb összetevőkön vagy 
kezeléseken alapuló, kizárólag orvosi 
rendelvényre kapható gyógyszerekre 
vonatkozó információkra is.
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ELJÁRÁS

Cím Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás (a 2001/83/EK irányelv módosítása)
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