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Módosítás 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114.
cikke 168. cikkére,

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv célja, hogy megalapozza a gyógyszerek belső piacának működését, ugyanakkor 
biztosítsa az EU-ban a közegészség magas szintű védelmét is.

Módosítás 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
támogatniuk kell az Európa Tanács 
gyógyszertermékek hamisításáról és 
hasonló, a közegészségre fenyegetést 
jelentő bűncselekményekről szóló új 
egyezményének tervezetét, amelyet 
várhatóan 2010-ben lehet aláírni.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi jogi eszközre van szükség, egy új jogszabály bevezetésének céljából kötött 
egyezmény formájában, amely jogszabály többek között új bűncselekménykategóriát határoz 
meg a gyógyszerekkel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozólag, specifikus szankciókat ír 
elő a gyógyszerhamisítás és a gyógyszerek minőségének rontása esetére, és szabályokat fektet 
le a bíróságok számára annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a gyógyszerekkel 
kapcsolatos bűncselekmények áldozatainak érdekeit.
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Módosítás 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az interneten vásárolt gyógyszerek 
jelentős része olyan oldalakról származik, 
amelyek fizikai címe rejtett. Ezért 
különbséget kell tenni a postai vagy 
internetes megrendeléssel jogszerűen 
működő gyógyszertárak és az 
ellenőrizetlen internetes vásárlásokon 
keresztül működő illegális ellátási láncok 
között. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a gyógyszertermékek internetes 
értékesítését az erre kijelölt szervek 
folyamatosan ellenőrizzék. 

Or. en

Indokolás

Mivel egyes tagállamok a legális ellátási lánc részeként ismerik el az internetes értékesítést, 
ezt is figyelembe kell venni. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi gyógyszerhamisítás-
elleni akciócsoportjának (IMPACT) becslése szerint a rejtett fizikai címen működő illegális 
honlapokról vásárolt gyógyszerek az esetek 50%-ában hamisak. A helyzetet ezért nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, és be kell illeszteni az irányelvbe.

Módosítás 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az európai polgárokat tájékoztatni 
kell arról, hogy milyen veszélyekkel jár az 
egészségükre nézve, ha ellenőrizetlen 
internetes weboldalakról vagy az illegális 
ellátási láncban részt vevő szereplőktől 
rendelnek termékeket. A Bizottság a 
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tagállamokkal együtt, valamint 
együttműködve a beteg- és 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel, 
intézkedéseket fogad el a gyógyszerek 
interneten történő megvásárlásával 
kapcsolatos kockázatok fokozott 
tudatosítása céljából. A polgárokat 
tájékoztató kampányok keretében kell 
tájékoztatni arról, hogy az általuk 
használt internetes gyógyszertár 
hivatalosan be van-e jegyezve és az állami 
hatóságok ellenőrzése alatt működik-e.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás az interneten árusított hamisított gyógyszertermékek elleni küzdelem 
kulcsfontosságú eleme. A tájékoztatási kezdeményezések nagyon fontosak, mivel egy tudatos 
és tájékozott fogyasztó el tudja kerülni a hamisított gyógyszereket. A beteg- és 
fogyasztóvédelmi szervezetek kellő tapasztalatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy pontos és 
könnyen elérhető információval szolgáljanak az általuk jól ismert közösségnek.

Módosítás 46
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Érdemes bevezetni a „hamisított 
gyógyszer” fogalmának meghatározását 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
különböztetni ezeket a termékeket a 
legális, ám nem engedélyezett 
gyógyszerektől. Nem szabad továbbá 
összetéveszteni a hamisított gyógyszereket 
az engedélyezett vagy más okból 
jogszerűen gyártott, ám minőségi 
hiányosságot mutató termékekkel, 
valamint olyan gyógyszerekkel, amelyek a 
gyártásuk vagy a gyártást követő 
kezelésük során elkövetett hibák miatt 
nem felelnek meg a helyes gyártási 
gyakorlat vagy a helyes forgalmazási 
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gyakorlat követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek szándékos hamisítása bűncselekmény. Ez nem tekinthető a helyes gyártási 
gyakorlattól való eltéréssel vagy a minőségi hiányossággal azonos súlyú problémának, hiszen 
ez utóbbiak a szokásos gyártási körülmények között is előfordulhatnak, és ezeket a 
gyógyszergyártók és a hatóságok átlátható módon, a közegészség-védelem szem előtt 
tartásával orvosolják.

Módosítás 47
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hamisított gyógyszereket gyakran 
internetes rendeléseknek eleget téve 
forgalmazzák. A Szerződés 
rendelkezéseivel, és különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. 
cikkével összhangban a tagállamok 
felelősek a kiskereskedelemben, 
elsősorban a gyógyszertárakban történő 
gyógyszer-forgalmazás szabályozásáért. 
Ide tartozik a postai vagy internetes 
rendelés útján történő gyógyszer-
forgalmazás szabályozása is. Az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy teljes 
mértékben betiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek postai 
úton történő forgalmazását, mivel a 
tagállamok e téren nagy mérlegelési 
szabadsággal rendelkeznek az ilyen típusú 
kereskedelemhez kapcsolódó veszélyek 
miatt.

Or. de
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Indokolás

Az irányelvnek tiszteletben kell tartania a hatáskörök megoszlását. A gyógyszertárakkal és 
kiskereskedelemmel kapcsolatos szabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. A tagállamok 
túlnyomó többsége tiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek postai úton történő 
forgalmazását, és a Bíróság ezt a gyakorlatot helyben hagyta (a C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband ügyben hozott 2003. december 11-i ítélet).

Módosítás 48
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait.  Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni a gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek vagy 
olyan gyógyszerek sajátságait, amelyeket a 
termelők közvetlenül, harmadik személyek 
– pl. nagykereskedők, kereskedők vagy 
közvetítők – bevonása nélkül szállítják 
azokba az intézményekbe, ahol azokat 
beadják a betegnek. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzői vagy a 
kezelendő betegségek súlyossága
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A gyógyszerek azonosítása, eredetiségvizsgálata és nyomon követhetősége tekintetében fontos 
hatékony rendszert kidolgozni az 54a. cikk (4) bekezdésében foglalt kockázatértékelés 
alapján. A biztonsági elemek megállapításkor az aránytalanul nagy költségek elkerülése 
érdekében figyelembe kell venni a termék sajátosságait. A kívánatossal ellentétes hatást érne 
el például, ha biztonsági elemeket írnának elő olyan termékekre vonatkozóan, amelyeket a 
gyártó közvetlenül szállít a végfelhasználó egészségügyi intézménynek, ahol a gyógyszert 
beadják a betegnek.

Módosítás 49
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítására, 
eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. Az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek kötelező 
biztonsági elemeinek bevezetésekor 
megfelelően figyelembe kell venni egyes 
gyógyszerek vagy gyógyszer-kategóriák, 
mint például a generikus gyógyszerek 
sajátságait. Ide tartozik az olyan 
hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzőinek
vagy a kezelendő betegségek 
súlyosságának tekintetében.

(7) Az újfajta kockázatok kezelése 
érdekében – ugyanakkor biztosítva a 
gyógyszerek belső piacának működését is –
meg kell határozni a gyógyszerek 
azonosítására, eredetiségvizsgálatára és 
nyomonkövethetőségére szolgáló 
biztonsági elemeket. A gyógyszerek 
kötelező biztonsági elemeinek 
bevezetésekor megfelelően figyelembe kell 
venni egyes gyógyszerek vagy gyógyszer-
kategóriák, mint például a generikus 
gyógyszerek sajátságait. Ide tartozik az 
olyan hamisítások kockázata, amelyek a 
Közösségen belüli és külföldi árakat és 
korábbi hamisítási eseteket érintik, 
valamint az ilyen hamisítások 
következményei a népegészségre, a szóban 
forgó gyógyszerek sajátos jellemzői vagy a 
kezelendő betegségek súlyossága
tekintetében.

Or. it

Indokolás

Minden gyógyszer eredetiségét biztosítani kell, függetlenül attól, hogy rendelvényköteles-e 



AM\804377HU.doc 9/54 PE439.067v01-00

HU

vagy nem. Minden gyógyszer – úgy a rendelvénykötelesek, mint a vény nélkül kaphatók –
különleges termékek, amelyek hamisítása végzetes következményekkel járhat az emberi 
egészségre nézve. Mi több, nemzeti és európai szinten is egyre sűrűbben fordul elő, hogy 
módosítják a gyógyszertermékek besorolását, például egyes termékek kikerülnek a vényköteles 
gyógyszerek köréből. Bizonyos tagállamokban pedig a vény nélkül kapható gyógyszereket is 
felírják

Módosítás 50
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerhamisítás elleni fellépésre 
szolgáló olyan technológiák sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve az eredetiséget tanúsító 
zárjegy jelen irányelv általi bevezetését.

Or. it

Indokolás

Az irányelv előírja majd egy, az eredetiséget tanúsító zárjegy feltüntetését a gyógyszerek 
csomagolásán, ami lehetővé teszi majd a nagykereskedelmi forgalmazók és a gyógyszertárak 
számára a gyógyszerek eredetiségének ellenőrzését. A biztonsági rendszer jellemzőiről 
nemzeti szinten kell majd dönteni a nemzeti gyógyszerterjesztési rendszerek sajátos igényei 
alapján. A már végrehajtott vagy végrehajtás alatt lévő nemzeti kezdeményezéseket is 
tiszteletben kell tartani.

Módosítás 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
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együttműködve a saját gyógyszerpiacukon 
általuk legmegfelelőbbnek ítélt 
intézkedések útján szabályozzák a 
gyógyszerek eredetvizsgálatának sajátos 
szempontjait, figyelembe véve a biztonsági 
elemek jelen irányelv általi bevezetését.

Or. de

Indokolás

Egyaránt fontos biztosítani az orvosi rendelvényhez kötött és az orvosi rendelvény nélkül 
kapható gyógyszerek eredetiségét.

Módosítás 52
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok az érintett felekkel 
együtt szabadon határozzák meg a 
gyógyszerek eredetvizsgálatának sajátos 
szempontjait, amelyek álláspontjuk szerint 
a leginkább alkalmasak e célra a saját 
gyógyszerterjesztési rendszerükön belül, 
figyelembe véve a biztonsági elemek jelen 
irányelvnek megfelelő bevezetését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv előírja majd, hogy a gyógyszerek csomagolása tartalmazzon olyan biztonsági 
elemeket is, amelyek lehetővé teszik, hogy a nagykereskedők és gyógyszertárak 
meggyőződhessenek a gyógyszerek eredetiségéről. Az eredetiség biztosítására szolgáló eljárás 
konkrét részleteit nemzeti szinten kell meghatározni az egyes tagállamok gyógyszerterjesztési 
rendszerének szükségletei alapján. A már végrehajtott vagy végrehajtás alatt lévő nemzeti 
kezdeményezéseket is tiszteletben kell tartani.
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Módosítás 53
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A gyógyszerek azonosítását és 
nyomon követését az egyes adagok 
szintjén is lehetővé tevő technológiák 
újabb eszközt jelenthetnek a 
gyógyszerhamisítás elleni hatékonyabb 
fellépés érdekében, ezért az európai 
közegészség védelméért felelős 
intézményeknek érdemes alapos 
vizsgálatnak alávetniük ezeket.

Or. it

Indokolás

Fontos figyelembe venni valamennyi olyan rendelkezésre álló technológiát, ami alkalmas az 
európai polgárok egészségét károsító jelenség elleni fellépésre. 

Módosítás 54
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Annak érdekében, hogy a betegek a 
megfelelő időben védelemben 
részesüljenek a hamisított gyógyszerek 
kockázataival szemben, azokat a 
gyártásiengedély-birtokosokat, akik 
részben vagy egészben eltávolítják vagy 
lefedik az önkéntesen alkalmazott 
biztonsági elemeket, kötelezni kell arra, 
hogy e biztonsági elemeket az irányelv 
hatálybalépését követően ezekkel 
egyenértékű, az orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerek azonosítását, 
eredetiségének megállapítását és nyomon 
követését lehetővé tevő biztonsági 
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elemekkel helyettesítsék.

Or. en

Indokolás

Konkrét intézkedésekre valószínűleg még évekig nem kerül sor az irányelv hatálybalépése 
után sem. Következésképp a végleges intézkedések elfogadásáig átmeneti intézkedések 
maradnak érvényben. Ezen intézkedéseknek elő kell írniuk többek között, hogy azok a 
gyártásiengedély-birtokosok (beleértve az újracsomagolókat), akik eltávolítják vagy lefedik az 
eredeti gyártó által önkéntesen használt nyílt biztonsági elemeket, ezeket egyenértékű, nyílt 
biztonsági elemekkel helyettesítsék, és szigorúan vonják őket felelősségre, amennyiben 
tevékenységük folytán hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba.

Módosítás 55
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A gyógyszerek azonosítását és 
nyomon követését az egyes adagok 
(például kapszulák, tabletták vagy a 
folyadékok zárjegyes közvetlen 
csomagolása) szintjén is lehetővé tevő 
technológiák is igen hasznosak lehetnek a 
piacon forgalmazott termékek 
hatékonyabb ellenőrzése érdekében. 

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek csomagolására vonatkozóan javasolt biztonsági elemek kiegészítéseként 
alkalmazott olyan technológiák, amelyek az egyes adagok szintjén is lehetővé teszik a 
gyógyszerek azonosítását és nyomon követését, biztosítják a hamisított termékek korai 
felismerését, ezáltal hozzájárulnak azon egészségi és biztonsági kockázatok további 
csökkentéséhez, amit a hamisított termékek jelentenek a betegekre nézve.
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Módosítás 56
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási láncban minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercsomagolást 
végez, rendelkeznie kell gyártási 
engedéllyel. Ahhoz, hogy a biztonsági 
elemek betöltsék funkciójukat, a gyártási 
engedély jogosultja csak szigorú feltételek 
mellett távolíthatja el, cserélheti ki vagy 
fedheti le őket.

(8) Az ellátási láncban gyártási engedéllyel 
kell rendelkeznie minden olyan 
szereplőnek, aki gyógyszercímkézést vagy
gyógyszercsomagolást végez, illetve 
gyógyszerek címkézését vagy a 
csomagolását módosítja. Ahhoz, hogy a 
biztonsági elemek betöltsék funkciójukat, a 
gyártási engedély jogosultja csak szigorú 
feltételek mellett távolíthatja el, cserélheti 
ki vagy fedheti le őket. A szigorú 
feltételeknek megfelelő védelmet kell 
biztosítaniuk az ellen, hogy hamisított 
termékek juthassanak az ellátási láncba, 
valamint tükrözniük kell azt is, hogy a 
gyártási engedéllyel rendelkezők súlyos 
felelősséggel tartoznak az eredeti 
gyártóval, a forgalombahozatali engedély 
jogosultjával, valamint a fogyasztóval 
szemben.

Or. en

Indokolás

A betegeket és az ellátási láncban részt vevő más szereplőket egy, a csomagoláson elhelyezett 
címke segítségével egyértelműen tájékoztatni kell arról, ha a biztonsági elemeket 
eltávolították és más elemekkel helyettesítették.

Módosítás 57
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A forgalmazási lánc 
megbízhatóságának növelése céljából a 
nagykereskedelmi forgalmazóknak meg 

(10) A forgalmazási lánc 
megbízhatóságának növelése céljából a 
nagykereskedelmi forgalmazóknak meg 
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kell győződniük arról, akár saját 
maguknak, akár egy megfelelően 
akkreditált szervezet révén, hogy 
beszállítóik követik a helyes forgalmazási 
gyakorlatot. 

kell győződniük arról, akár saját 
maguknak, akár egy megfelelően 
akkreditált szervezet révén, hogy 
beszállítóik követik a helyes forgalmazási 
gyakorlatot. Annak biztosítása érdekében, 
hogy az ellátási lánc a gyógyszer-
forgalmazási engedély birtokosa számára 
is nyomon követhető legyen, a 
nagykereskedő ezenfelül a beérkező 
rendelésekről is tájékoztatást nyújt 
számára. 

Or. de

Módosítás 58
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Fel kell hívni az európai polgárok 
figyelmét az illegális forgalmazóktól 
rendelt gyógyszerek kockázataira. 
Különösen elő kell mozdítani a 
nyilvánosság tájékoztatását célzó 
intézkedéseket, nemzeti és európai szinten 
egyaránt. A Bizottság és a tagállamok 
intézkedéseket fogadnak el azzal a céllal, 
hogy a közvéleményben fokozottan 
tudatosítsák a gyógyszerek interneten 
történő megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. de

Indokolás

Egyaránt fontos biztosítani az orvosi rendelvényhez kötött és az orvosi rendelvény nélkül 
kapható gyógyszerek eredetiségét.
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Módosítás 59
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Különösen elő kell mozdítani a 
tájékoztató kampányokat, nemzeti és 
európai szinten egyaránt. A Bizottság és a 
tagállamok hatékony intézkedéseket 
fogadnak el azzal a céllal, hogy a 
közvéleményben fokozottan tudatosítsák a 
gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot 
hatékonyan meg kell győzni arról, hogy nem célszerű illegális értékesítési csatornákon 
keresztül gyógyszereket beszerezni. E célból tájékoztató kampányokat kell szervezni e 
tárgyban, mind nemzeti, mind európai szinten.

Módosítás 60
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell, hogy a Közösségbe való 
kivitelre szánt gyógyszerhatóanyagok 
gyártására vonatkozó szabályok az 
egészség védelmének ugyanolyan szintjét 
nyújtsák, mint amilyet a közösségi jog, 

(13) A gyógyszerhatóanyagok vagy 
segédanyagok gyártójának követnie kell a
Közösségben hatályos vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatot, függetlenül attól, 
hogy ezeket a hatóanyagokat a 
Közösségben gyártották-e, vagy oda 
importálták. A gyógyszerhatóanyagok 
harmadik országban történő gyártása 
tekintetében biztosítani kell, hogy a 
Közösségbe való kivitelre szánt 
gyógyszerhatóanyagok gyártására 
vonatkozó szabályok az egészség 
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beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

védelmének ugyanolyan szintjét nyújtsák, 
mint amilyet a közösségi jog, beleértve az 
ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

Or. en

Indokolás

A segédanyagoknak és a hatóanyagoknak egyaránt egy európai szinten kidolgozott, ezek 
sajátosságait figyelembe vevő helyes gyártási gyakorlat tárgyát kell képezniük. A 
Bizottságnak ki kell dolgoznia a hatóanyagokra és a segédanyagokra vonatkozó specifikus 
gyártási gyakorlatokat, figyelembe véve e két alkotóelem-kategória sajátosságait, különös 
tekintettel arra, hogy a segédanyagok nem fejtenek ki gyógyító hatást.

Módosítás 61
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A gyártási engedély jogosultjának 
megfelelő módon meg kell győződnie arról 
és ellenőriznie kell, hogy a 
gyógyszerhatóanyagokon kívüli, a 
gyógyszergyártásban felhasznált 
gyógyszerészeti segédanyagok a helyes 
gyártási gyakorlat értelmében 
alkalmasak-e gyógyszerek gyártására, 
valamint hogy az ellenőrzés megfelelő 
közegészség-védelmi szintet biztosít-e.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát abban az esetben érdemes a segédanyagokra is kiterjeszteni, ha a 
segédanyagokat a gyógyszerhatóanyagoktól elkülönülten kezelik, és a 
gyógyszerhatóanyagokra vonatkozó előírásoktól eltérő, külön előírások vonatkoznak rájuk. A 
gyártási engedély jogosultjai felelősek annak biztosításáért, hogy a segédanyagok minősége 
megfelelő legyen, ez a rendelkezés pedig már szerepel a humán felhasználású gyógyszerekre 
vonatkozó uniós helyes gyártási gyakorlatokban is.
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Módosítás 62
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A radiofarmakonok kivételével az 
összes rendelvényköteles gyógyszer egyes 
csomagjainak azonosítása érdekében 
bizonyos termékjellemzőknek (például 
termékkód, lejárati idő, tételszám) 
szerepelniük kell a biztonsági elemek 
között. Ennek az információnak európai 
szinten harmonizált, nemzetközi kódolási 
szabványt alkalmazó, gép által olvasható 
formátumban is rendelkezésre kell állnia.

Or. en

Indokolás

Egy, a termék teljes élettartama alatt működő termékazonosítási rendszernek lehetővé kell 
tennie, hogy kiadáskor szisztematikusan ellenőrizhessék az egyes csomagok sorozatszámát, 
mielőtt a termék a beteghez kerül. Ennek előfeltétele, hogy valamennyi rendelvényköteles 
gyógyszer – a radiofarmakonok kivételével – olyan sorozatszámmal rendelkezzen, amely 
Európa-szerte harmonizált és szabványos módon azonosítja az egyes csomagokat. 

Módosítás 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak akár az Europol 
segítségével is együtt kell működniük az 
internet révén történő illegális gyógyszer-
kereskedelem elleni hatályos korlátozások 
végrehajtása érdekében. 

Or. de
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Módosítás 64
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak akár az Europol 
segítségével is együtt kell működniük 
annak érdekében, hogy fokozzák az 
internet révén történő illegális gyógyszer-
kereskedelem elleni hatályos 
korlátozásokat.

Or. it

Indokolás

Az internet révén történő illegális gyógyszer-kereskedelem elleni küzdelem terén a tagállamok 
közötti együttműködés széles körű, és kiterjed például a legjobb gyakorlatok és a technológiai 
szakértelem megosztására. Ennek az együttműködésnek ki kell terjednie az Europol-ra is, 
amely jelentős tapasztalatra tett szert az on-line bűnözés elleni fellépésben.

Módosítás 65
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk a 2. pont után a következő 
2a. ponttal egészül ki:
„(2a) Hamisított gyógyszer: 

Minden gyógyszer, amelyet szándékosan 
meghamisítottak:

a) azonossága tekintetében, beleértve a 
csomagolást, a címkézést, a nevet és az 
összetételt az összetevők, többek között 
csomagolás, a segédanyagok és a 
hatóanyagok, valamint azok adagolása 
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vonatkozásában; és/vagy

b) eredete tekintetében, beleértve a 
gyártót, a gyártási országot, a származási 
országot és a forgalmazási engedély 
birtokosát; és/vagy 

c) előtörténete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánc azonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartásokat és 
dokumentumokat.
A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok nemzeti hatóságaival 
együttműködve a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a nemzetközi 
megállapodások alapján aktualizálja ezt a 
meghatározást.
Ez a meghatározás nem kapcsolódik a 
szellemi és ipari tulajdonjogról, valamint 
a szabadalmi jogokról szóló jogszabályok 
megsértéséhez.
Ez a meghatározás nem vonatkozik a nem 
szándékos gyártási hibákra.”

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében szükség van a hamisított gyógyszer fogalmának 
meghatározására, mivel jelenleg bizonytalanság tapasztalható annak mibenlétével 
kapcsolatban. Ezen irányelvnek a közegészségre gyakorolt hatásokra kell összpontosítania, és 
nem foglalkozhat a szellemi tulajdonjogokkal és a szabadalmi jogokkal kapcsolatos esetleges 
problémákkal vagy gyártási hibákkal.

Módosítás 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk a 2. pont után a következő 
2a. ponttal egészül ki:
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„(2a) Hamisított gyógyszernek minősül 
minden olyan gyógyszer, amelyet 
szándékosan meghamisítottak:
a) tulajdonságai tekintetében, ideértve 
csomagolását, címkézését, elnevezését és 
összetételét, a hatóanyagok és azok 
adagolása vonatkozásában egyaránt;
b) gyártása tekintetében, beleértve a
gyártót, a gyártási országot, a származási 
országot és a forgalmazási engedély 
birtokosát;
c) eredete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánccal kapcsolatos 
nyilvántartásokat és dokumentumokat. 
A Bizottság a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a nemzetközi 
megállapodások alapján fogadja el ezt a 
meghatározást. 
Ez a meghatározás nem vonatkozik a 
szellemi és ipari tulajdonjog megsértésére.
Ez meghatározás nem vonatkozik továbbá 
a gyártási hibákra sem.” 

Or. de

Módosítás 67
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 1. cikk a 3. pont után a következő 3a. 
ponttal egészül ki:

(3a) Segédanyag: 

„A segédanyagok a gyógyszerek azon 
alapanyagai, amelyek nem hatóanyagok. A 
segédanyagok közé tartoznak például a 
töltőanyagok, a dezintegráló anyagok, a 
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kenőanyagok, a színezőanyagok, az 
antioxidánsok, a tartósítószerek, az adjuvánsok, 
a stabilizálók, a sűrítőanyagok, az 
emulgeátorok, a szolubilizáló szerek, a 
permeációt fokozó anyagok, az ízesítő és 
aromaanyagok, valamint a gyógyszer külső 
felületét borító összetevők, például a 
zselatinkapszulák.”

Or. en

Indokolás

Szükség van a segédanyag fogalmának meghatározására. Mivel a segédanyag a 
gyógyszerészeti késztermék alapvető fontosságú alkotóeleme, a meghatározásnak 
összhangban kell lennie a segédanyagokról szóló EMEA/CHMP-iránymutatásokkal. 

Módosítás 68
Vicky Ford

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

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

Minden gyógyszer, amelyet szándékosan 
meghamisítottak:
a) azonossága tekintetében, beleértve a 
csomagolást, a címkézést, a nevet vagy az 
összetételt az összetevők, többek között a 
segédanyagok és a hatóanyagok, vagy 
azok adagolása vonatkozásában;
b) eredete tekintetében, beleértve a 
gyártót, a gyártási országot, a származási 
országot vagy a forgalmazási engedély 
birtokosát; 
c) előtörténete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánc azonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartásokat és 
dokumentumokat.
A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok nemzeti hatóságaival 
együttműködve a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a nemzetközi 
megállapodások alapján aktualizálja ezt a 
meghatározást.
Ez a meghatározás nem kapcsolódik a 
szellemi és ipari tulajdonjogról, valamint 
a szabadalmi jogokról szóló jogszabályok 
megsértéséhez.
Ez a meghatározás nem vonatkozik a 
gyártási hibákra.”

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében szükség van a hamisított gyógyszer fogalmának 
meghatározására, mivel jelenleg bizonytalanság tapasztalható annak mibenlétével 
kapcsolatban. Ezen irányelvnek a közegészségre gyakorolt hatásokra kell összpontosítania, és 
nem foglalkozhat a szellemi tulajdonjogokkal és a szabadalmi jogokkal kapcsolatos esetleges 
problémákkal vagy gyártási hibákkal.
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Módosítás 69
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 17 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan, a nagykereskedelmi 
forgalmazás fogalmába nem tartozó 
tevékenység, amely egy másik személy 
nevében gyógyszerek eladásáról vagy
vásárlásáról szóló önálló tárgyalásokból, 
gyógyszerszámlázásból vagy gyógyszerek 
közvetítéséből áll, a lakossági 
gyógyszerellátás kivételével.”

Minden olyan, a nagykereskedelmi 
forgalmazás fogalmába nem tartozó 
tevékenység, amely gyógyszerek
eladásából, vásárlásából vagy
számlázásából áll, a gyógyszerek fizikai 
kezelése és lakossági gyógyszerellátás 
kivételével.”

Or. en

Indokolás

Az irányelvben alkalmazott meghatározásoknak könnyen érthetőknek kell lenniük, és 
jelentésüket illetően nem adhatnak okot bizonytalanságra. A meghatározásoknak ezért 
különbséget kell tenniük a kereskedelem és a közvetítés között, mert a kereskedelemmel 
ellentétben a közvetítés olyan esetekre is kiterjed, amikor a termék nem a kereskedő 
tulajdonában áll, miközben egyik esetben sem kerülnek feltétlenül fizikai kapcsolatba a 
termékkel, és így nem is ellenőrzik annak kezelését.

Módosítás 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a 17a. pont után a 
következő 17b. ponttal egészül ki:
„17b. Gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező személy: 
minden olyan személy vagy jogosult, aki 
gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel 
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rendelkezik, az engedélykötelesség alól 
mentes személyek és jogosultak sérelme 
nélkül.”

Or. de

Indokolás

A gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező személy meghatározása nem szerepel a 
2001/83/EK irányelvben, holott a kifejezés előfordul a szövegben. A legális forgalmazási 
láncba bekerülő hamisított gyógyszerekkel szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében 
a forgalmazási lánc valamennyi szereplőjét precízen meg kell határozni.

Módosítás 71
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
1 cikk – 18 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a 18a. pont után a 
következő 18b. ponttal egészül ki:
18b. Gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező személy: 
Olyan természetes vagy jogi személyek, 
akik gyógyszer-nagykereskedelmi 
engedéllyel rendelkeznek, a 
gyógyszerellátás tekintetében 
engedélykötelesség alól mentes 
természetes és jogi személyek sérelme 
nélkül.

Or. en

Indokolás

 További meghatározásra van szükség annak érdekében, hogy meg lehessen magyarázni a 
„gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező személy” kifejezés jelentését, mivel ez a kifejezés 
szerepel az irányelvben, de nincs meghatározva. A meghatározásra ezért van szükség, hogy 
biztosítani lehessen a megfelelő és folyamatos gyógyszerellátást olyan személyek révén, akik 
engedéllyel rendelkeznek a lakosság gyógyszerekkel való ellátására. A hamisított 
gyógyszerekkel szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében a forgalmazási láncban 
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szereplő valamennyi fél fogalmát világosan meg kell határozni, tevékenységüket definiálni, 
valamint teljes körűen engedélyezni, ellenőrizni és felügyelni kell.

Módosítás 72
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. cikk a (3) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Ezen irányelv rendelkezései nem 
sértik a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozzák vagy tiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
interneten történő eladását.”

Or. en

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége tiltja az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek interneten 
történő forgalmazását. Az ilyen korlátozás többek között segít csökkenteni a hamisítók 
lehetőségeit a hamis gyógyszerek piacra juttatását illetően. A közegészség érdekében, 
valamint a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy ezek a korlátozások 
érvényben maradhassanak.

Módosítás 73
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. cikk a (3) bekezdés után a 
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ezen irányelv rendelkezései nem 
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sértik a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozzák vagy tiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
interneten történő eladását.”

Or. de

Módosítás 74
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. cikk a (3) bekezdés után a 
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ezen irányelv rendelkezései nem 
sértik a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozzák vagy tiltsák az orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek 
interneten történő eladását.” 

Or. it

Indokolás

A helyzet jelenlegi állása szerint a legtöbb tagállam korlátozza az interneten történő 
gyógyszerkereskedelmet. Az ilyen korlátozások többek között segítenek csökkenteni a 
hamisítók lehetőségeit a hamis gyógyszerek piacra juttatását illetően. A közegészség 
érdekében, valamint a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy ezek a 
korlátozások érvényben maradhassanak.

Módosítás 75
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont 
2001/83/EK irányelv
46 cikk – f pont – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóanyagok kivételével a többi 
alapanyag vonatkozásában a gyártási 
engedély birtokosa gondoskodik arról, 
hogy azok alkalmasnak minősüljenek 
gyógyszerészeti felhasználásra. A gyártási 
engedély birtokosa gondoskodik arról is, 
hogy az alkalmasság értékelésére szolgáló 
eljárás az illetékes hatóságok által 
ellenőrizhető minőségbiztosítási 
rendszerben legyen leírva.

Or. en

Indokolás

A gyógyszer-hatóanyagok és -segédanyagok forgalmazási láncának jellemzői igen 
különbözők. A segédanyagok vonatkozó rendelkezéseket külön cikkben kell megtenni, amely 
világosan elválasztja ezeket a hatóanyagoktól, és megfelelő ellenőrzési szintet ír elő. A 
segédanyag-gyártókat és a nyersanyagok ellátási láncát a gyártási engedély birtokosa által 
üzemeltetett, az EU által minősített személy felügyelete alatt álló minőségügyi rendszer révén
lehet nyomon követni, e személy pedig maga is szabályozási ellenőrzés alá tartozik.

Módosítás 76
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont 
2001/83/EK irányelv
46 cikk – f pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A segédanyagokra külön helyes gyártási 
gyakorlat vonatkozik, amelyet a Bizottság
dolgoz ki a 84a. cikk értelmében.

Or. en

Indokolás

A segédanyagoknak és a hatóanyagoknak egyaránt egy európai szinten kidolgozott, ezek 
sajátosságait figyelembe vevő helyes gyártási gyakorlat tárgyát kell képezniük. A 
Bizottságnak ki kell dolgoznia a hatóanyagokra és a segédanyagokra vonatkozó specifikus 
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gyártási gyakorlatokat, figyelembe véve e két alkotóelem-kategória sajátosságait, különös 
tekintettel arra, hogy a segédanyagok nem fejtenek ki gyógyító hatást.

Módosítás 77
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont 
2001/83/EK irányelv
46 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„g) tájékoztatja az illetékes hatóságot a 
tudomására jutott olyan gyógyszerekről, 
amelyek azonosság, előtörténet vagy eredet 
tekintetében általa gyártott gyógyszer 
hamisítványai, vagy feltehetően az.”

„g) tájékoztatja az illetékes hatóságot a 
tudomására jutott olyan gyógyszerekről, 
amelyek azonosság, előtörténet vagy eredet 
tekintetében általa gyártott gyógyszer 
hamisítványai, vagy amelyekről 
indokoltan feltételezhető, hogy 
hamisítványok.”

Or. el

Módosítás 78
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b a pont (új) 
2001/83/EK irányelv
46 cikk – h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő h) ponttal 
egészül ki:
„h) a harmadik országokból származó 
hatóanyagok importját egyedi és szigorú 
ellenőrzésnek veti alá annak 
megállapítása érdekében, hogy 
betartották-e a helyes gyártási 
gyakorlatokat, illetve hogy milyen 
hatóanyag tényleges minősége.”

Or. it
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Indokolás

A nyomon követést szigorítani kell, különösen a hatóanyagok harmadik országból történő 
importja esetén, emlékezve ugyanakkor arra a követelményre, hogy a helyes gyártási 
gyakorlatok folytatásának (valamint a hatóanyagok minőségének) nyomon követését el kell 
választani az eredetiség-ellenőrzésektől, amelyek minden szabadalmijog-birtokosra 
vonatkoznak.

Módosítás 79
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az exportáló harmadik országból 
származó írásos nyilatkozat kíséri, amely 
igazolja, hogy az exportált hatóanyagot 
gyártó üzemre a helyes gyártási gyakorlatot 
illetően olyan szabványok vonatkoznak, 
amelyek legalább egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandó 
szabványokkal, és hogy szabályozás és 
hatósági ellenőrzés biztosítja, hogy ezt a 
helyes gyártási gyakorlatot ne lehessen 
megkerülni.

b) az exportáló harmadik országból 
származó írásos nyilatkozat kíséri, amely 
igazolja, hogy az exportált hatóanyagot 
gyártó üzemre a helyes gyártási gyakorlatot 
illetően olyan szabványok vonatkoznak, 
amelyek legalább egyenértékűek a 
Közösségben alkalmazandó 
szabványokkal, és hogy szabályozás és a 
Közösségben előírt ellenőrzésekkel 
egyenértékű hatósági ellenőrzés biztosítja, 
hogy ezt a helyes gyártási gyakorlatot ne 
lehessen megkerülni.

Or. el

Módosítás 80
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
47 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iránymutatás formájában kell rögzíteni 
azokat az elveket, amelyek révén a 
gyártási engedély birtokosa biztosítja, 
hogy a segédanyagok gyártásban való 
felhasználásra alkalmasak, és a gyártás a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveivel 
összhangban álló kockázatelemzés 
alkalmazásával történik. 

Or. en

Indokolás

A segédanyagok és a hatóanyagok esetében megfelelő és arányos iránymutatásokat kell 
kidolgozni, mivel ezek ellátási láncának jellegzetességei jelentősen eltérnek. Célszerűnek 
tűnik, hogy a már meglévő iránymutatások képezzék a segédanyagok esetében végzett 
ellenőrzések alapját, és ezeket egészítsék ki szükség esetén további megfelelő 
követelményekkel. Ez egy olyan gyakorlatias megközelítés, amely eleget tesz a jelenlegi 
jogszabályi követelményeknek, ugyanakkor a már működő hatékony rendszerekre épít.

Módosítás 81
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
minősülő gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat és az olyan 
gyógyszereket, amelyek sajátos jellemzőik 
miatt nagykereskedelmi és gyógyszertári 
forgalomba nem bocsáthatók, és 
amelyeket ezért a gyártó közvetlenül a 
klinikai intézmények felé értékesít, ahol 
azután beadják azokat a betegeknek.
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Or. en

Indokolás

A gyógyszerek azonosítására és eredetiségvizsgálatára hatékony rendszert kell kidolgozni az 
54a. cikk (4) bekezdésében foglalt kockázatértékelés alapján. A biztonsági elemek 
megállapításkor figyelembe kell venni a termék sajátosságait. A termék eredetiségének 
biztosítása érdekében a biztonsági elemek alkalmazását a termékjellemzők alapján értékelni 
kell. Bizonyos termékeket csak kórházakban alkalmazhatnak betegeken. Ezért a biztonsági 
elemek alkalmazása e termékek esetében nem eredményezi a betegbiztonság érdemi 
növekedését, miközben hátráltathatja a termékekhez való hozzájutást.

Módosítás 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
minősülő gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat és az olyan 
gyógyszereket, amelyek sajátos jellemzőik 
miatt nagykereskedelmi és gyógyszertári 
forgalomba nem bocsáthatók, és 
amelyeket ezért a gyártó közvetlenül a 
klinikai intézmények felé értékesít, ahol 
azután beadják azokat a betegeknek.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek azonosítására és eredetiségvizsgálatára hatékony rendszert kell kidolgozni az 
54a. cikk (4) bekezdésében foglalt kockázatértékelés alapján. A biztonsági elemek 
megállapításkor figyelembe kell venni a termék sajátosságait. A termék eredetiségének 
biztosítása érdekében a biztonsági elemek alkalmazását a termékjellemzők alapján értékelni 
kell. Bizonyos termékeket csak kórházakban alkalmazhatnak betegeken. Ezért a biztonsági 
elemek alkalmazása e termékek esetében nem eredményezi a betegbiztonság érdemi 
növekedését, miközben hátráltathatja a termékekhez való hozzájutást.
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Módosítás 83
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
minősülő gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat, amelyek 
sajátos jellemzőik miatt nagykereskedelmi 
és gyógyszertári forgalomba nem 
bocsáthatók, és amelyeket ezért a gyártó 
közvetlenül a klinikai intézmények felé
értékesít, ahol azután beadják azokat a 
betegeknek.

Or. de

Módosítás 84
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a VI. cím szerint orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszernek 
számító gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”

„o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik a gyógyszerek azonosságának, 
eredetiségének és 
nyomonkövethetőségének biztosítását, 
kivéve a radiofarmakonokat.”
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Or. it

Indokolás

Minden gyógyszer eredetiségét biztosítani kell, függetlenül attól, hogy rendelvényköteles-e 
vagy nem. Minden gyógyszer – úgy a rendelvénykötelesek, mint a vény nélkül kaphatók –
különleges termékek, amelyek hamisítása végzetes következményekkel járhat az emberi 
egészségre nézve. Mi több, nemzeti és európai szinten is egyre sűrűbben fordul elő, hogy 
módosítják a gyógyszertermékek besorolását, például egyes termékek kikerülnek a vényköteles 
gyógyszerek köréből.

Módosítás 85
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
54 cikk – o pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemeket az értékesítési 
csatornák közötti megkülönböztetés nélkül 
kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 86
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor tekintendők 
egyenértékűnek, ha egyforma 
hatékonysággal biztosítják a gyógyszerek 
azonosíthatóságát, eredetiségének 
megállapíthatóságát,
nyomonkövethetőségét, és 
megmásítatlanságának 
megállapíthatóságát, valamint a másolás 
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azonos szintű technikai nehézségét. A 
biztonsági elemek eltávolítása, cseréje 
vagy lefedése esetén ez a rendelkezés az új 
biztonsági elemre is vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a párhuzamos értékesítést végző felek valóban egyenértékű biztonsági 
elemeket alkalmazhassanak az újracsomagolás során, az irányelvnek specifikus 
követelmények alapján meg kell állapítania az egyenértékű elemek különböző kategóriáit.

Módosítás 87
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági elemek akkor tekintendők 
egyenértékűnek, ha egyforma 
hatékonysággal biztosítják a gyógyszerek 
azonosíthatóságát, eredetiségének 
megállapíthatóságát, 
nyomonkövethetőségét, és 
megmásítatlanságának 
megállapíthatóságát, valamint a másolás 
azonos szintű technikai nehézségét. A 
biztonsági elemek eltávolítása, cseréje 
vagy lefedése esetén ez a rendelkezés az új 
biztonsági elemre is vonatkozik, kivéve, ha 
az elsődleges biztonsági elem rejtett, és 
ezért nem felismerhető.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a párhuzamos értékesítést végző felek valóban egyenértékű biztonsági 
elemeket alkalmazhassanak az újracsomagolás során, az irányelvnek specifikus 
követelmények alapján meg kell állapítania az egyenértékű elemek különböző kategóriáit, 
elismerve, hogy a rejtett biztonsági elemek előzetes információ hiányában nem ellenőrizhetők. 
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Módosítás 88
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A gyártási engedély birtokosa 
egyértelműen jelzi a külső csomagoláson, 
ha az eredeti biztonsági elemeket részben 
vagy egészben eltávolították vagy lefedték;

Or. en

Indokolás

A betegeket és az ellátási láncban részt vevő más szereplőket egy, a csomagoláson elhelyezett 
címke segítségével egyértelműen tájékoztatni kell arról, ha a biztonsági elemeket 
eltávolították és más elemekkel helyettesítették.

Módosítás 89
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 54. cikk o) pontjában említett 
biztonsági elemeket a forgalmazási 
csatornák közötti megkülönböztetés nélkül 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ha egyes gyógyszerekről bebizonyosodik, hogy további biztonsági védelemre szorulnak, ezt a 
védelmet a forgalmazási csatornától függetlenül biztosítani kell a felesleges kavarodás 
elkerülése érdekében.
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Módosítás 90
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártási engedély jogosultja a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően felelősséggel tartozik az olyan 
károkért, amelyeket azonosságuk 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
okoznak.

(3) A gyártási engedély e cikk (2) 
bekezdésében említett jogosultja a 
85/374/EGK tanácsi irányelvnek 
megfelelően gyártónak minősül, és 
felelősséggel tartozik az olyan károkért, 
amelyeket a hamisított gyógyszerek 
okoznak az eredeti gyártónak, a 
forgalmazási engedély birtokosának és a 
fogyasztóknak.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelműsítését szolgálja, hogy a gyártási engedély birtokosai, akik termékek 
újracsomagolását is végzik, szigorúan felelősséggel tartoznak minden tevékenységükért, 
beleértve azt az eshetőséget, ha hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba. 

Módosítás 91
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

(4) A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Mielőtt az 54. cikk o) 
pontjának megfelelő egyedi 
intézkedésekre javaslatot tesz, a Bizottság 
nyilvános hatáselemzést végez a meglévő 
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biztonsági elemek költségei és előnyei 
tekintetében, valamint konzultál az ilyen 
biztonsági elemek használatában érintett 
szereplőkkel.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére használt biztonsági elemeknek több fajtája is létezik, 
pl. egydimenziós kód, adatmátrix, zárjegy, hologram, RFID stb. Nemzeti szinten végeztek 
kísérleti projekteket e biztonsági elemek előnyeinek értékelésére. Egy adott biztonsági elem 
kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene végeznie a piacon jelenleg használt 
valamennyi biztonsági elem előnyeinek és hátrányainak értékelése céljából, valamint 
figyelembe kellene vennie a meglévő tapasztalatokat és az e tárgyban végzett kísérleti 
projekteket.

Módosítás 92
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Az intézkedéseket, melyek 
célja ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítés révén 
történő módosítása, a 121. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

4. A Bizottság elfogadja az 54. cikk o) 
pontjának és e cikk (1) és (2) bekezdésének 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Mielőtt az 54. cikk o) 
pontjában foglaltak szerinti egyedi 
intézkedésekre javaslatot tesz, a Bizottság 
hatáselemzést végez a piacon jelenleg 
használt, hamisítás elleni rendszerek 
költségei és előnyei tekintetében, valamint 
konzultál az ilyen, eredetiséget tanúsító 
zárjegyek használatában érintett 
szereplőkkel. Azon intézkedéseket, melyek 
célja ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítés révén 
történő módosítása, a 121. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.
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Or. it

Indokolás

A gyógyszerek hamisításának megelőzésére szolgáló technológiáknak több fajtája is létezik, 
pl. egydimenziós kódok, adatmátrixok, zárjegyek, hologramok, RFID stb. Egy adott biztonsági 
zárjegy kiválasztása előtt a Bizottságnak hatástanulmányt kellene végeznie a piacon jelenleg 
használt valamennyi biztonsági zárjegy előnyeinek és hátrányainak értékelése céljából, 
valamint figyelembe kellene vennie a meglévő tapasztalatokat és az e tárgyban végzett 
kísérleti projekteket.

Módosítás 93
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mielőtt az 54. cikk o) pontjának 
végrehajtására intézkedéseket fogad el, a 
Bizottság nyilvános hatáselemzést végez a 
meglévő biztonsági elemek költségei és 
előnyei tekintetében, valamint konzultál 
az ilyen biztonsági elemek használatában 
érintett szereplőkkel.

Or. de

Indokolás

A biztonsági elemeknek több fajtája is létezik, pl. egydimenziós kód, adatmátrix, zárjegy, 
hologram stb. Nemzeti szinten végeznek kísérleti projekteket e biztonsági elemek előnyeinek
értékelésére. A Bizottságnak értékelnie kell a piacon megtalálható valamennyi biztonsági 
elemet, mielőtt ezek közül kiválasztana egyet.

Módosítás 94
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ha a terméket közvetlenül, vagyis 
harmadik személyek – pl. 
nagykereskedők, kereskedők vagy 
közvetítők – bevonása nélkül szállítják 
valamilyen egészségügyi intézménybe, 
ahol azt beadják a betegnek.

Or. en

Módosítás 95
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
biztosítják, hogy a gyógyszertermékek 
hamisításának megelőzésére szolgáló 
technológiák alkalmazásából adódóan 
keletkező adatok tulajdonjogát és 
bizalmasságát tiszteletben tartsák.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére szolgáló biztonsági zárjegyek használata során 
keletkezhetnek kereskedelmi vagy személyiségjogi szempontból érzékeny adatok. Az ilyen 
adatokhoz fűződő tulajdonjogot tiszteletben kell tartani. A személyes gyógyszerfogyasztásra 
vonatkozó adatoknak a megfelelő, hatályos, nemzeti adatvédelmi jogszabályok és etikai 
kódexek hatálya alá kell tartozniuk.
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Módosítás 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyógyszertermékek azonosítására szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
adódóan keletkező adatok tulajdonjogát és 
bizalmasságát egyaránt tiszteletben 
tartsák.

Or. de

Indokolás

A biztonsági elemeknek több fajtája is létezik, pl. egydimenziós kód, adatmátrix, zárjegy, 
hologram stb. Nemzeti szinten végeznek kísérleti projekteket e biztonsági elemek előnyeinek 
értékelésére. A Bizottságnak értékelnie kell a piacon megtalálható valamennyi biztonsági 
elemet, mielőtt ezek közül kiválasztana egyet. 

Módosítás 97
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően figyelembe kell venniük az 
üzleti szempontból bizalmas jellegű 
információk védelméhez, valamint az ipari 
és kereskedelmi tulajdonjog védelméhez 
fűződő jogos érdekeket. A tagállamok 
biztosítják, hogy a gyógyszertermékek 
eredetiségének jelzésére szolgáló 
biztonsági elemek alkalmazásából 
adódóan keletkező adatok tulajdonjogát és 
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bizalmasságát tiszteletben tartsák.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek eredetiségének jelzésére szolgáló biztonsági elemek használata során 
keletkeznek személyiségjogi és kereskedelmi szempontból érzékeny adatok. Az ilyen adatokhoz 
fűződő tulajdonjogot tiszteletben kell tartani. A személyes gyógyszerfogyasztásra vonatkozó 
adatoknak a megfelelő, hatályos adatvédelmi jogszabályok és a szakmai titoktartásra irányuló 
nemzeti etikai szabályok hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 98
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2) és (3) bekezdésnek azokra a 
gyártásiengedély-birtokosokra is 
vonatkoznia kell, akik részben vagy 
egészben eltávolítják vagy lefedik azokat a 
biztonsági elemeket, melyeket az eredeti 
gyártó az e cikk (2) bekezdésében említett 
célokból önkéntesen alkalmazott a 
rendelvényköteles gyógyszerek esetében.

Or. en

Indokolás

Konkrét intézkedésekre valószínűleg még évekig nem kerül sor az irányelv hatálybalépése 
után sem. Következésképp a végleges intézkedések elfogadásáig átmeneti intézkedések 
maradnak érvényben. Ezen intézkedéseknek elő kell írniuk többek között, hogy azok a 
gyártásiengedély-birtokosok (beleértve az újracsomagolókat), akik eltávolítják vagy lefedik az 
eredeti gyártó által önkéntesen használt nyílt biztonsági elemeket, ezeket egyenértékű, nyílt 
biztonsági elemekkel helyettesítsék, és szigorúan vonják őket felelősségre, amennyiben 
tevékenységük folytán hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba. 
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Módosítás 99
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[36 hónappal az irányelv közzététele 
után]-tól minden rendelvényköteles 
gyógyszeren – a radiofarmakonok 
kivételével – az 51. cikknek megfelelően a 
csoportos kibocsátástól kezdődően fel kell 
tüntetni a sorozatszámot, amely 
egyértelműen azonosítja az egyes 
csomagokat. A sorozatszámot integrálni 
kell egy nemzetközileg elismert és 
harmonizált kódolási szabványba.

Or. en

Indokolás

Egy, a termék teljes élettartama alatt működő termékazonosítási rendszernek lehetővé kell 
tennie, hogy kiadáskor szisztematikusan ellenőrizhessék az egyes csomagok sorozatszámát, 
mielőtt a termék a beteghez kerül. Ennek előfeltétele, hogy valamennyi rendelvényköteles 
gyógyszer – a radiofarmakonok kivételével – olyan sorozatszámmal rendelkezzen, amely 
Európa-szerte harmonizált és szabványos módon azonosítja az egyes csomagokat. 

Módosítás 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy hároméves átmeneti időszakban 
a biztonsági elemek akkor tekinthetők 
egyenértékűnek, ha a közvetlen 
csomagolás felnyitása nélkül azonos 
szinten lehetővé teszik a gyógyszer 
azonosítását, eredetiségének 
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megállapítását, és megszakítatlan nyomon 
követhetőségét, vagy ha azonos szinten 
képesek megnehezíteni a termék 
hamisítását. Ha egy biztonsági elemet 
eltávolítanak, helyettesítenek vagy 
lefednek, ez a rendelkezés az új biztonsági 
elemre is alkalmazandó, feltéve, hogy az 
elsődleges biztonsági elem nem rejtett és 
nem felismerhető.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, a jövőben egységes szintű biztonsági elemeket alkalmazzanak az egész EU-
ban.

Módosítás 101
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 bekezdés
2001/83/EK irányelv
77 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett engedély másolatát eljuttatják az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség ezt az 
információt rögzíti a 111. cikk (6) 
bekezdésében említett közösségi 
adatbázisban. A Bizottság vagy egy 
tagállam kérésére a tagállamok közlik az 
összes, az (1) bekezdés alapján kiállított, 
egyéni engedélyekre vonatkozó megfelelő 
információt.”

„(4) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett engedély másolatát eljuttatják az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség ezt az 
információt rögzíti a 111. cikk (6) 
bekezdésében említett közösségi 
adatbázisban. A Bizottság vagy egy 
tagállam kérésére a tagállamok ésszerű 
időn belül közlik az összes, az (1) 
bekezdés alapján kiállított, egyéni 
engedélyekre vonatkozó megfelelő 
információt.”

Or. el
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Módosítás 102
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) vételi/eladási számlák formájában, 
elektronikus formában vagy más módon 
megőrzik a fogadott, kiszállított vagy 
kereskedelem tárgyát képező 
gyógyszerekkel kapcsolatos ügyletek 
nyilvántartását, amely legalább a 
következő információkat tartalmazza:

e) vételi/eladási számlák formájában, 
elektronikus formában vagy más módon 
megőrzik a fogadott, kiszállított vagy 
kereskedelem, illetve közvetítői 
tevékenység tárgyát képező 
gyógyszerekkel kapcsolatos ügyletek 
nyilvántartását, amely legalább a 
következő információkat tartalmazza:

– időpont, – időpont,
– a gyógyszer neve, – a gyógyszer neve,
– a beérkezett, a szállított vagy a 
kereskedés tárgyát képező mennyiség,

– a beérkezett, a szállított vagy a 
kereskedés, illetve közvetítői tevékenység
tárgyát képező mennyiség,

– a beszállító vagy címzett neve és címe,” – a beszállító vagy címzett neve és címe,”

Or. en

Módosítás 103
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b a pont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – 1 bekezdés – j pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg az alábbi j) ponttal egészül 
ki:
j) kérésre tájékoztatniuk kell a 
gyógyszerforgalmazási engedély 
birtokosát a hozzájuk beérkezett 
gyógyszermegrendelésekről. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább 
a megrendelő fél nevét és címét, valamint 
az e) pont első négy alpontjában felsorolt 
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adatokat.

Or. de

Módosítás 104
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
84 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az irányelv a 84. cikk után a 
következő 84a. cikkel egészül ki:
84a. cikk
A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a
gyógyszerhatóanyagok és a segédanyagok 
tekintetében alkalmazandó helyes gyártási 
gyakorlatokról. E célból konzultál az 
emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények 75/319/EGK 
tanácsi irányelv alapján létrejött 
bizottságával és a 75/320/EGK tanácsi 
határozattal létrehozott gyógyszerészeti 
bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A segédanyagoknak és a hatóanyagoknak egyaránt egy európai szinten kidolgozott, ezek 
sajátosságait figyelembe vevő helyes gyártási gyakorlat tárgyát kell képezniük. A 
Bizottságnak ki kell dolgoznia a hatóanyagokra és a segédanyagokra vonatkozó specifikus 
gyártási gyakorlatokat, figyelembe véve e két alkotóelem-kategória sajátosságait, különös 
tekintettel arra, hogy a segédanyagok nem fejtenek ki gyógyító hatást.
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Módosítás 105
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2001/83/EK irányelv
85b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerekkel kereskedő személyek 
biztosítják, hogy a kereskedés tárgyát 
képező gyógyszer a 726/2004/EK rendelet 
alapján vagy valamely tagállam illetékes 
hatósága által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen. Ezenkívül a 80. cikk d)–h) 
pontjának előírásai is vonatkoznak.

A gyógyszerekkel kereskedő vagy azokat 
közvetítő személyek biztosítják, hogy a 
kereskedés vagy közvetítés tárgyát képező 
gyógyszer a 726/2004/EK rendelet alapján 
vagy valamely tagállam illetékes hatósága 
által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen. 

Az ilyen személyek bejelentik 
tevékenységüket annak a tagállamnak az
illetékes hatóságánál, ahol a székhelyük 
van.

Az ilyen személyek bejelentik 
tevékenységüket a székhelyük szerinti 
tagállam illetékes hatóságánál, amely erről 
tájékoztatja az Ügynökséget.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerekkel kereskedő vagy azokat közvetítő személyeket vagy cégeket kötelezni kell 
annak ellenőrzésére, hogy a kereskedés vagy közvetítés tárgyát képező gyógyszer rendelkezik-
e forgalombahozatali engedéllyel. A nemzeti tájékoztatási eljárást meg kell erősíteni egy, a 
nagykereskedelmi engedély jogosultjainak követelményként előírthoz hasonló közösségi 
adatbázissal annak érdekében, hogy minden résztvevő vonatkozásában biztosítható legyen az 
átláthatóság.

Módosítás 106
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2001/83/EK irányelv
85 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyógyszerekkel kereskedő személyek 
biztosítják, hogy a kereskedés tárgyát 

A gyógyszerekkel kereskedő vagy azokat 
közvetítő személyek biztosítják, hogy a 



AM\804377HU.doc 47/54 PE439.067v01-00

HU

képező gyógyszer a 726/2004/EK rendelet 
alapján vagy valamely tagállam illetékes 
hatósága által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen. Ezenkívül a 80. cikk d)–h) 
pontjának előírásai is vonatkoznak.

kereskedés vagy közvetítés tárgyát képező 
gyógyszer a 726/2004/EK rendelet alapján 
vagy valamely tagállam illetékes hatósága 
által ezen irányelv szerint kiadott 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
VII a cím (új) – 85 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a 85b. cikk után a következő 
VIIa. címmel és 85c. cikkel egészül ki:

VIIa. CÍM

INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

85c cikk

(1) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogszabályt fogad el egy közösségi logóról, 
amelyet fel kell tüntetni a gyógyszertárak 
internetes oldalainak címlapján annak 
könnyebb megállapíthatósága érdekében, 
hogy egy gyógyszereket eladásra kínáló 
weboldal bejegyzett gyógyszertárhoz 
kapcsolódik-e. A logót egy tagállami szintű, a 
tagállam által létrehozandó központi 
weblaphoz linkelik be, amely lehetővé teszi a 
látogató számára a logó hitelességének 
ellenőrzését, és háttér-információval szolgál a 
gyógyszerek interneten történő 
megvásárlásával kapcsolatos kockázatokról. 

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló jogszabályokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkében 
említett eljárással összhangban kell elfogadni.
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(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy a 
területükön található bejegyzett 
gyógyszertárakhoz kapcsolódó valamennyi 
weblapon megjelenjen az (1) bekezdésben 
említett közösségi logó, és hogy a be nem 
jegyzett gyógyszertárak weboldalain ne 
használhassák a logót és e weboldalak ne 
legyenek belinkelve az (1) bekezdésben említett 
központi weboldalra. 

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerek mindenekelőtt az interneten keresztül jutnak be az Európai Unióba, 
ezért az irányelvnek erre is ki kell térnie.

Módosítás 108
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
88 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 88. cikk az (1) bekezdés után a 
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően 
tájékoztatási stratégiát dolgoznak ki a 
gyógyszerszállítók megbízhatósága 
tekintetében. E stratégiának figyelembe 
kell vennie a gyógyszerellátásra vonatkozó 
különböző nemzeti jogszabályokat és a 
gyógyszerellátás bizonyos módjaihoz –
például az illegális internetes 
csatornákhoz – kapcsolódó kockázatokat.

Or. it
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Indokolás

A hamisított gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot 
hatékonyan meg kell győzni arról, hogy nem célszerű illegális értékesítési csatornákon 
keresztül gyógyszereket beszerezni. E célból tájékoztató kampányokat kell szervezni e 
tárgyban, mind nemzeti, mind európai szinten.

Módosítás 109
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
88 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

88b. cikk
A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és az érdekelt felek 
képviselőivel folytatott konzultációt 
követően tájékoztatási stratégiát 
dolgoznak ki a gyógyszerszállítmányok 
biztonsága tekintetében. Ez a stratégia 
figyelembe veszi a gyógyszerellátásra 
vonatkozó különböző nemzeti 
jogszabályokat és a gyógyszerellátás 
bizonyos módjaihoz, valamint az 
interneten zajló illegális 
gyógyszerkereskedelemhez kapcsolódó 
kockázatokat.

Or. de

Indokolás

Az illegális gyógyszerek leginkább az interneten keresztül hozzáférhetők. A lakosságot meg 
kell győzni arról, hogy ne rendeljenek gyógyszereket illegális értékesítési csatornákon 
keresztül. A nyilvánosság tájékoztatását célzó intézkedéseket nemzeti és európai szinten 
egyaránt elő kell mozdítani.
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Módosítás 110
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
97 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 97. cikk a következő (5a) 
bekezdéssel egészül ki:
(5a) A Bizottság az Ügynökséggel és a 
nemzeti hatóságokkal együttműködésben 
biztosítja, hogy a gyártók, az importőrök, 
a nagykereskedők, a kereskedők és a 
közvetítők egyénileg vagy csoportosan 
támogatják a különböző médiákon 
keresztül (sajtóban, televízióban, 
rádióban, interneten) folytatott tájékoztató 
kampányokat annak érdekében, hogy 
felhívják a figyelmet a hamisított 
gyógyszerek interneten történő 
vásárlásával kapcsolatos kockázatokra.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell a hamisított gyógyszerek interneten történő vásárlásával 
kapcsolatos kockázatokról, és arról, hogyan különböztethetők meg az engedélyezett online 
gyógyszertárak az illegális forgalmazóktól. Figyelembe véve a gyártók, az importőrök, a 
nagykereskedők, a kereskedők és a közvetítők rendelkezésére álló forrásokat, továbbá azt, 
hogy a saját érdekük is a fogyasztók és saját jó hírnevük védelmét diktálja, a tájékoztató 
kampányoknak piac-vezéreltnek kell lenniük, a Bizottságnak pedig felügyeleti szerepet kell 
betöltenie annak biztosítására, hogy a kampányokat valóban lefolytatják.

Módosítás 111
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 121. cikk (2) 
bekezdésében leírt eljárással 
iránymutatásokat fogad el, amelyek 
részletesen ismertetik az (1) bekezdés a)–d) 
pontjában említett előírásokat.

(2) A Bizottság a 121. cikk (2) 
bekezdésében leírt eljárással 
iránymutatásokat fogad el, amelyek
részletesen ismertetik az (1) bekezdés a)–d) 
pontjában említett előírásokat oly módon, 
hogy megfelelő eszközök és adott esetben 
rendkívüli intézkedések révén ellenőrzi, 
hogy a hatóanyagok minősége és a 
biztonság megfelelő szintű, és ezt követően 
gondoskodik ezek folyamatos nyomon 
követéséről.

Or. it

Indokolás

A nyomon követést szigorítani kell, különösen a hatóanyagok harmadik országból történő 
importja esetén, emlékezve ugyanakkor arra a követelményre, hogy a helyes gyártási 
gyakorlatok folytatásának (valamint a hatóanyagok minőségének) nyomon követését el kell 
választani az eredetiség-ellenőrzésektől, amelyek minden szabadalmijog-birtokosra 
vonatkoznak.

Módosítás 112
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ha az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy 
az érintett nem tartja be a helyes gyártási 
gyakorlat vagy a helyes forgalmazási 
gyakorlat közösségi jogszabályokban előírt 
alapelveit és iránymutatásait, akkor az erre 
vonatkozó információt rögzítik a (6) 
bekezdésben említett közösségi 
adatbázisban, a gyártást és a forgalmazást 
pedig azonnal le kell állítani.
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Or. el

Módosítás 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118ca. cikk

A Bizottság és a tagállamok az Európa 
Tanáccsal szoros együttműködésben 
európai egyezményt dolgoznak ki a 
gyógyszerhamisítás és a hamisított 
gyógyszerek kereskedelmének 
felszámolásáról. Az egyezmény a 
gyógyszerhamisításnak és a hamisított 
gyógyszerek kereskedelmének polgári jogi 
és büntetőjogi szempontjaira is kiterjed.

Or. en

Indokolás

Megállapítást nyert, hogy a gyógyszerhamisítás mára nemzetközi bűnözői hálózatok által 
vezetett tevékenységgé vált, és hogy ezt a közegészségügyi problémát már nem lehet csak az 
EU határain belül kezelni. Ezért az Európai Uniónak és a tagállamoknak támogatniuk kellene 
az Európa Tanács új nemzetközi egyezményének aláírását és ratifikálását.

Módosítás 114
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 18 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 6 hónappal]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket [konkrét időpont: 
a kihirdetés után 18 hónap + 1 nap]-tól 
alkalmazzák. A tagállamok azonban

Ezeket a rendelkezéseket [konkrét időpont: 
a kihirdetés után 6 hónappal + 1 nappal]-
tól alkalmazzák. A tagállamok azonban

a) az 1. cikk (4) bekezdésében foglalt, az 
ezen irányelv által módosított 2001/83/EK 
irányelv 46. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjára és 46. cikke (3) bekezdésére 
vonatkozó előírások teljesüléséhez 
szükséges rendelkezéseket [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 24 hónap]-tól 
alkalmazzák,

a) az 1. cikk (4) bekezdésében foglalt, az 
ezen irányelv által módosított 2001/83/EK 
irányelv 46. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjára és 46. cikke (3) bekezdésére 
vonatkozó előírások teljesüléséhez 
szükséges rendelkezéseket [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 24 hónappal]-tól 
alkalmazzák,

b) az 1. cikk (6), (8) és (9) bekezdésében 
foglalt előírások teljesüléséhez szükséges 
rendelkezéseket [konkrét időpont: a 
kihirdetés után 48 hónap]-tól alkalmazzák.

b) az 1. cikk (6) és (8) bekezdésében 
foglalt előírások teljesüléséhez szükséges 
rendelkezéseket [konkrét időpont: a 
kihirdetés után 48 hónappal]-tól 
alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

c) az 1. cikk (9) bekezdésében foglalt, az 
ezen irányelv által módosított 2001/83/EK 
irányelv 54a. cikkének (5) bekezdésére és 
az 54a. cikke (2) és (3) bekezdésének az 
54a. cikk (5) bekezdésében említett 
részeire vonatkozó előírásoknak való 
megfeleléshez szükséges rendelkezéseket 
[konkrét időpont: a kihirdetés után 6 
hónappal]-tól alkalmazzák;
d) az 1. cikk (9) bekezdésében foglalt, de 
nem az ezen irányelv által módosított 
2001/83/EK irányelv 54a. cikkének (5) 
bekezdésére és az 54a. cikke (2) és (3) 
bekezdésének az 54a. cikk (5) 
bekezdésében említett részeire vonatkozó 
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előírásoknak való megfeleléshez 
szükséges rendelkezéseket [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 48 hónappal]-
tól alkalmazzák;
A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Konkrét intézkedésekre valószínűleg még évekig nem kerül sor az irányelv hatálybalépése 
után sem. Következésképp a végleges intézkedések elfogadásáig átmeneti intézkedések 
maradnak érvényben. Ezen intézkedéseknek elő kell írniuk többek között, hogy azok a 
gyártásiengedély-birtokosok (beleértve az újracsomagolókat), akik eltávolítják vagy lefedik az 
eredeti gyártó által önkéntesen használt nyílt biztonsági elemeket, ezeket egyenértékű, nyílt 
biztonsági elemekkel helyettesítsék, és szigorúan vonják őket felelősségre, amennyiben 
tevékenységük folytán hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba. 


