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Módosítás 21
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Olyan rendelkezéseket kell hozni, 
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. 

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

Or. pt

Indokolás

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.
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Módosítás 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai 
kizárólag magas színvonalú információt 
terjesszenek, valamint hogy elkülönüljön 
egymástól a nem promóciós célú 
információ és a reklám. Lehetővé kell tenni 
a forgalomba hozatali 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.

Or. es

Módosítás 23
António Fernando Correia De Campos

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 
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említése mellett,”

Or. xm

Indokolás

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

Módosítás 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.”; 

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra, és a 
tagállamok biztosítják, hogy az említett 
kampányok nem szolgálnak hirdetési 
célokat.”;

Or. es

Módosítás 25
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tilalom nem vonatkozik az iparág által 
végzett, a tagállamok illetékes hatóságai 
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által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra.”;

által jóváhagyott védőoltási kampányokra 
valamint a közegészségügy érdekében 
végzett egyéb kampányokra, amennyiben 
biztosított, hogy ezek a kampányok 
kizárólag orvosilag szükséges célokat 
szolgálnak”;

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 26
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a 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 
forgalomba hozatali 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, és amennyiben a 
gyógyszer megfelel a forgalomba hozatali 
feltételeknek. Ezek az információk a VIII. 
cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

Or. de

Indokolás

Szükség van a tagállam általi engedélyezésre, mivel jelenleg nincs olyan jogilag használható 
fogalommeghatározás az információra vonatkozóan, amely biztosítaná annak a reklámtól 
való elkülönítését.
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Módosítás 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a 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 
forgalomba hozatali 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, de a tagállam előzetes 
jóváhagyásához vannak kötve, miután a 
tagállam meggyőződött arról, hogy az 
említett információk megfelelnek a 
gyógyszer forgalomba hozatali 
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 
gyógyszer érvényes forgalomba hozatali 
engedélyében szereplő tulajdonságoktól 
megfosztja, vagy eltérő tulajdonságokkal 
vagy alkalmazásokkal ruházza fel a 
gyógyszert.

Or. es
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Módosítás 28
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 a 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 
forgalomba hozatali 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. Ezek az információk a 
VIII. cím alkalmazásában nem tekintendők 
reklámnak.

Or. pt

Indokolás

Fontos, hogy csak a forgalomba hozatali engedély tulajdonosa bocsáthasson rendelkezésre 
információkat a gyógyszerrel kapcsolatban, hogy ezáltal el lehessen kerülni, hogy a 
jogszabályok megsértése esetén nehézségekbe ütközzön a felelősség megállapítása.

Módosítás 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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gyógyszerekre;

Or. es

Módosítás 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. es

Módosítás 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata; 

a) az alkalmazási előírás, a 
gyógyszercímkén és a betegtájékoztatón 
szereplő adatok az illetékes hatóság által 
engedélyezett formában, valamint az 
illetékes hatóság értékelési jelentésének 
nyilvánosan elérhető változata; e 
változatok és összefoglalók nyilvános 
terjesztéséhez a tagállam előzetes 
jóváhagyása szükséges;
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Or. es

Módosítás 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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; ez a nyilvánosan elérhető 
változat nem módosíthatja jelentősen a 
gyógyszer lehetséges tulajdonságait, 
jellemzőit és hatásait;

Or. es

Módosítás 33
António Fernando Correia De Campos

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 
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kockázatainak pontos bemutatását;

Or. pt

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.

Módosítás 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
megfelelően végeztek el. Olyan 
tudományos vizsgálatot sem lehet 
benyújtani, amely a gyógyszernek a 
tagállamban jelenleg engedélyezettektől 
eltérő tulajdonságával vagy 
alkalmazásával kapcsolatos.

Or. es
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Módosítás 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 forgalomba 
hozatali engedély jogosultja televízión,
rádión, nyomtatott sajtón vagy a 
nyilvánosság számára történő terjesztés 
bármilyen egyéb eszközén – ideértve az 
internetes rádió- és televíziócsatornákat is 
– keresztül nem, kizárólag az alábbi 
csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Or. es

Módosítás 36
António Fernando Correia De Campos

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 forgalomba 
hozatali engedély jogosultja televízión 
vagy rádión, általános napi- vagy 
hetilapon, illetve ezekbe illesztett vagy 
ezek mellékleteként megjelentetett 
kiadványon keresztül nem, kizárólag az 
alábbi csatornákon keresztül bocsáthat 
rendelkezésre a széles vagy szűkebb körű 
nyilvánosság számára információt:

Or. pt
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Indokolás

Annak érdekében, hogy jobban el lehessen választani egymástól a tájékoztatást és a reklámot, 
ki kell zárni minden olyan csatornát, amely keresztül az információk kérés nélkül eljuthatnak 
a nyilvánosság elé, biztosítva ezáltal, hogy a fogyasztók aktív szerepet játsszanak abban, hogy 
megszerezzék a kívánt információt.

Módosítás 37
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) 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 
részéhez kéretlenül, aktív terjesztéssel 
eljuttatott anyagok;

Or. pt

Indokolás

Az „egészségügyi kiadványok” fogalom nem eléggé egyértelmű, ami az egyes tagállamokban 
eltérő értelmezésekhez vezetne, és elvenné a harmonizáció lehetőségét, amely nagyobb 
jogbiztonságot nyújtana az ágazatnak és egységessé tenné az uniós polgárok információhoz 
való hozzáférését. A nyomtatott anyagok különböző formái továbbra is fontos 
információforrások, különösen azok számára, akik nem férnek hozzá az interneten keresztül 
rendelkezésre bocsátott információs tartalmakhoz. Ugyanakkor szavatolni kell, hogy ezeket a 
csatornákat csak akkor használhassák a gyógyszerekkel kapcsolatos információk közlésére, 
ha ezekre a kiadványokra kifejezett és aktív kereslet mutatkozik a nyilvánosság részéről.
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Módosítás 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügyi kiadványok, a közzététel 
szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok;

a) írott egészségügyi kiadványok, a 
közzététel szerinti tagállamban érvényes 
meghatározás szerint, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, 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;

Or. es

Módosítás 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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rendszert. Ezenkívül a tagállamok között 
sürgősségi riasztási rendszert állítanak fel 
az ezen irányelvnek nem megfelelő 
internetes oldalak elleni harc érdekében;

Or. es

Módosítás 40
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
kivéve a széles nyilvánossághoz vagy 
annak egy részéhez önként, aktív 
terjesztéssel eljuttatott anyagok;

b) gyógyszerekkel kapcsolatos weboldalak, 
amelyeket a tagállam gyógyszerekkel 
kapcsolatos információforrásként jelölt 
meg és engedélyezett, kivéve a széles 
nyilvánossághoz vagy annak egy részéhez 
önként, aktív terjesztéssel eljuttatott 
anyagok; a kéretlenül terjesztett 
információs anyagokra vonatkozóan 
külön engedélyezési és ellenőrzőrendszert 
állítanak fel;

Or. de

Módosítás 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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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.

Or. es

Módosítás 42
António Fernando Correia De Campos

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;

Or. pt

Indokolás

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

Módosítás 43
António Fernando Correia De Campos

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

Or. pt

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 44
Werner Langen

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 számára vagy 
annak tagjai számára érthető; emellett 
különös figyelmet kell fordítani az idősebb 
emberek szükségleteire;

Or. de

Módosítás 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;
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Or. es

Módosítás 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;
ii. az adagolás módját és az ahhoz 
szükséges eszközöket;
iii. az egyes beszedett adagok között eltelt 
időt;
iv. a gyógyszer felhasználójának súlyához 
és korához igazított adag mennyiségét.

Or. es

Módosítás 47
António Fernando Correia De Campos

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 
forgalomba hozatali engedély jogosultjától 
származik, valamint a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának neve;

Or. pt
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Indokolás

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

Módosítás 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 forgalomba 
hozatali engedély jogosultjának. A 
magánszemélyek által küldött 
észrevételeket és a forgalomba hozatali 
engedélyek jogosultjainak válaszait 
megfelelő módon nyilván kell tartani és 
ellenőrizni kell.

Or. es

Módosítás 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 államközi 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 
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gyógyszerészeti termékekkel vagy a beteg 
kórtörténetével való 
összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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.

Or. es
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Módosítás 51
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 g cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak önszabályozó vagy
társszabályozó szervek által elvégzett 
önkéntes ellenőrzése, illetve ilyen 
testületek munkájának igénybe vétele, 
amennyiben a tagállami bírósági vagy 
közigazgatási eljárások mellett lehetőség 
van eljárást kezdeményezni e testületek 
előtt is.

A módszerek közé tartozhat a 
gyógyszerekkel kapcsolatos 
információknak társszabályozó szervek 
által elvégzett önkéntes ellenőrzése, illetve 
ilyen testületek munkájának igénybe 
vétele, amennyiben a tagállami bírósági 
vagy közigazgatási eljárások mellett 
lehetőség van eljárást kezdeményezni e 
testületek előtt is.

Or. pt

Indokolás

A gyógyszeriparban e tekintetben összeférhetetlenség alakulhat ki, ezért az önszabályozó 
mechanizmusok nem alkalmasak a reklám terjesztésének megakadályozására, és ezért ezeket 
kerülni kell.

Módosítás 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozatali 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 
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hatóságaival. Amennyiben a weboldal nem 
tartalmaz országjelölő felső szintű 
domainnevet, a forgalombahozatali
engedély jogosultja választja meg, hogy 
melyik tagállamban regisztráltatja a 
weboldalt. 

hatóságaival. Amennyiben a weboldal nem 
tartalmaz országjelölő felső szintű 
domainnevet, a forgalomba hozatali
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.

Or. es

Módosítás 53
Werner Langen

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 
rendelkezhetnek web-tv-vel, podcast-
szolgáltatással, internetes közvetítéssel 
vagy a digitális információközvetítés más 
formájával.

Or. de

Módosítás 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2001/83/EK irányelv
100 h cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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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 
rendelkezhetnek web-tv-vel, podcast-
szolgáltatással, videoközvetítéssel 
(streaming) vagy egyéb, a jelen irányelv 
által nem kifejezetten engedélyezett és a 
tagállam által nem felügyelt egyéb 
digitális információformátummal.

Or. es

Módosítás 55
António Fernando Correia De Campos

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 videotartalmakat.

Or. pt

Indokolás

A „web-tv” kifejezés téves értelmezésekhez vezethet más technológiai alkalmazásokkal 
kapcsolatban. A videotartalmat tiltani kell, mivel az érzelmi jellegű, szubjektív és 
reklámüzeneteket közvetíthet, esetleg tájékoztató üzenetek közlésének ürügyén is.
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Módosítás 56
António Fernando Correia De Campos

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. 

Or. pt

Indokolás

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

Módosítás 57
António Fernando Correia De Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megkövetelik, hogy:
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weboldal ellenőrzése még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a weboldalon közzétett 
valamennyi információt engedélyezték 
előzetesen.

a) a forgalomba hozatali 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 
Eudrapharma adatbázisára mutató, jól 
látható hivatkozást magyarázó 
megjegyzéssel ellátva, amely tájékoztat 
arról, hogy ez az Európai 
Gyógyszerügynökség által fejlesztett 
hivatalos adatbázis.

Or. pt

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.
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Módosítás 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
(1) bekezdésében említett homeopátiás 
gyógyszerekkel kapcsolatos információkra 
ezen cím rendelkezései vonatkoznak. 

Az orvosi rendelvényhez kötött, a 14. cikk 
(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.

Or. es


