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RÖVID INDOKOLÁS

Hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülése az egész európai 
gyógyszerészeti rendszert fenyegeti, aláássa ugyanis az emberek bizalmát a 
gyógyszertárakban és más legális elosztóhelyeken kapható gyógyszerkészítmények minőségét 
illetően.  

A hamisított gyógyszerek jelenléte számottevő növekedést mutat Európa mindegyik 
országában.  A WHO becslései szerint az európaiak számára a legális ellátási láncban 
értékesített gyógyszerkészítmények 11%-a hamisított. Ez azt jelenti, hogy a hamisított 
gyógyszerek tartalmazhatnak a szabványnak nem megfelelő vagy hamisított összetevőket, 
illetve hatóanyagokat, vagy nem tartalmaznak adott összetevőket, illetve hatóanyagokat, vagy 
ilyeneket rossz arányban tartalmaznak. 

Bár Európában ez a jelenség még aránylag korlátozott a világ más részeihez, különösen 
Afrikához viszonyítva, néhány fejlemény arra enged következtetni, hogy az Európai Uniónak 
sürgősen és szigorúan fel kell lépnie. 

Az első aggodalomra okot adó tényező a kockázat profiljának a megváltozása; míg korábban 
elsősorban az úgynevezett „életmód” gyógyszerek hamisítása volt jellemző, manapság 
jelentősen emelkedik az innovatív és életmentő gyógyszerek hamisítása. 

Másodsorban, a jelenség már aggasztó méreteket öltött. Az Európai Bíróság évi 1,5 millióra 
becsüli az európai legális ellátási láncban értékesített gyógyszeres dobozok számát.  Még 
aggasztóbb az a tény, hogy ezek száma évente átlagosan 10–20%-kal emelkedik. Egy 10%-os 
növekedési ütemmel a legális ellátási láncban jelen levő hamisított gyógyszeres dobozok 
száma 2020-ra elérheti a 42 milliót. Az ennél borúlátóbb előrejelzések a növekedési ütemet 
30%-ra becsülik, ami 192 millió hamisított gyógyszeres dobozt eredményezne.

Mint az ipari és kutatási ügyekért felelős parlamenti bizottság, nem hagyhatjuk szó nélkül, 
hogy milyen súlyosan fenyegeti ez a jelenség nemcsak a lakosság egészségét, hanem az 
európai gazdaság egyik húzóágazatát is. Az európai gyógyszeripar körülbelül 3700 vállalatot 
és 634000 alkalmazottat foglal magában, illetve 170 milliárd eurót meghaladó összegű 
forgalmat bonyolít le. Az ágazat 40%-át a szám szerint kb. 1500 kis- és középvállalkozás 
alkotja. Összesen az ágazat több mint 26 milliárd eurót ruház be évente kutatásba és 
fejlesztésbe, ami az európai kiadások 17%-át teszi ki. Fontos tehát megakadályozni a külföldi 
gyártók által folytatott tisztességtelen versenyt, amely során gyógyszerhatóanyagokat hoznak 
forgalomba az európai piacokon anélkül, hogy valóban ellenőriznék a helyes gyártási 
gyakorlat tiszteletben tartását. Ily módon a lakosság egészségét is védjük.

Bár az Európai Bizottság e javaslatában elfogadta az Európai Parlamentnek a 
gyógyszerhatóanyagokról szóló 2006/61-es számú írásbeli nyilatkozatában kifejtett aggályait, 
továbbra is több kérdés marad tisztázatlanul és megerősítetlenül.

Először is nemcsak a javaslat tárgyát képező „hamisított gyógyszer” fogalmát fontos 
világosan és egyértelműen meghatározni, hanem a forgalmazási láncban jelen lévő összes 
szereplőét, mint a kereskedőkét és közvetítőkét is, amelyek csak engedéllyel működhetnek és 
ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk a helyes gyakorlatot, mint a gyártóknak és a 
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forgalmazóknak. Ennek a párhuzamos kereskedelem résztvevőire is ki kell terjednie, akik 
esetében egyértelmű kötelezettségeknek és szigorú ellenőrzéseknek kell érvényesülniük.

Ezenkívül nemcsak az szükséges, hogy a kiindulási anyagot, többek között 
gyógyszerhatóanyagokat exportáló gyártási helyek ellenőrzését megerősítsék és általánossá 
tegyék az arról való megbizonyosodás végett, hogy tiszteletben tartják a helyes gyártási 
gyakorlatot, hanem az is, hogy hatékony nyomon követhetőségi rendszeren keresztül 
biztosítsák a lakosság egészségének védelmét.

Egyrészt pozitív az arra irányuló javaslat fogadtatása, hogy hozzanak létre kölcsönös 
elismerési rendszert azokkal az exportáló országokkal, amelyek garantálják a gyártási 
rendszer unióssal egyenértékű minőségét, másrészt fontos a Bizottság javaslatának 
módosítása annak biztosítására, hogy az első helyszíni ellenőrzés még az adott ország 
jegyzékbe való felvétele előtt történjen meg, ne pedig az azt követő három éven belül. Így 
valóban lehetséges lesz meggyőződni az ilyen országok által nyújtott garanciákról még az 
előtt, hogy ezeknek engedélyezték volna, hogy az európai piacon forgalmazzanak termékeket.

A garancia, amelyet azoktól a gyártóktól követelnek meg, amelyek származási országával az 
EU nem kötötte meg a fent említett megállapodást, túl gyenge. Valójában ezeknek az 
országoknak engedélyezik az Európába való behozatalt, ha az exportáló harmadik országból 
származó írásos nyilatkozat igazolja a gyártás minőségét. Egyértelmű, hogy egy ilyen eljárás 
nemcsak, hogy nem szolgáltat semmi valós garanciát, hanem egyenesen visszatartja az 
országokat, hogy kölcsönös elismerésről szóló megállapodást kössenek az EU-val. 

Fontos ezenkívül még az olyan kérdéseknek, mint az interneten való értékesítésnek vagy 
annak a lehetőségnek a megvizsgálása, hogy az orvosi rendelvény nélkül is kiadható 
gyógyszereken is lehessen jelölni a biztonsági elemeket abban az esetben, ha okkal 
feltételezhető, hogy a termék hamisítás tárgyát képezi.

 Végezetül, mivel a javaslat nem tartalmazza a gyártási helyek kötelező és általános 
ellenőrzését, a javaslat hatálybalépésének ideje túlságosnak távolinak tűnik. 

MÓDOSÍTÁS

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

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A korábbi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a gyógyszerkészítmények interneten 
történő értékesítése nem teszi lehetővé a 
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fogyasztók számára, hogy kellően 
megbizonyosodjanak afelől, hogy az 
általuk vásárolt gyógyszer a legális 
ellátási láncba tartozik-e és biztonságos-e. 
Szükséges, hogy a Bizottság, 
együttműködve az Ügynökséggel és a 
tagállamok hatóságaival megvizsgálja ezt 
a jelenséget és amennyiben szükséges, az 
európai polgárok egészségének védelmét 
célzó jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek internetes kínálatának elterjedése komoly aggodalmakra ad okot. Még nem 
készült tanulmány, amely alapján világos képet nyerhetnénk a jelenségről, ezért e javaslat 
kiterjesztése erre a területre is, ellenkező hatást gyakorolna. Helyénvaló lenne tehát megkérni 
a különböző intézményi szereplőket, hogy vizsgálják meg ezt a problematikát, és amennyiben 
szükséges, terjesszenek elő jogalkotási javaslatot e kihívás megfelelő kezelése érdekében.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv nem befolyásolja a 
szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő 
jogokat érintő rendelkezéseket, és a 
hamisított gyógyszerek legális ellátási 
láncbaba való bekerülésének 
megakadályozására irányul. 

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülése azonkívül, hogy kifejezett 
veszélyt jelent a lakosság egészségére, rendkívüli aggodalomra ad okot az európai 
gyógyszeriparra és különösen a kkv-kra nézve. Meg kell tehát védeni a szellemi és ipari 
tulajdonjogokat, hogy biztosítani lehessen az európai gyógyszeriparnak a kutatásra és 
fejlesztésre irányuló jelentős beruházásait. 
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyógyszerek forgalmazási hálózata 
ma már egyre bonyolultabb, és egyre több 
a szereplő, akik nem feltétlenül a 
2001/83/EK irányelv meghatározása 
szerinti nagykereskedelmi forgalmazók. A 
forgalmazási lánc megbízhatóságának 
biztosítása érdekében a gyógyszerjognak 
foglalkoznia kell a forgalmazási lánc 
összes szereplőjével: ide tartoznak nem 
csak a gyógyszerek beszerzésével, 
tartásával, tárolásával és a 
gyógyszerellátással foglalkozók, hanem 
olyan személyek is, akik úgy vesznek részt 
az ügyletekben, hogy nem is kerülnek 
fizikai kapcsolatba a gyógyszerrel. Ezekre
arányos szabályoknak kell vonatkozniuk, 
hogy amennyire csak gyakorlatilag 
lehetséges, ne legyen lehetőség arra, hogy 
azonosságuk, előtörténetük vagy eredetük 
tekintetében hamisított gyógyszerek 
kerüljenek be a Közösség legális ellátási 
láncába.

(5) A gyógyszerek forgalmazási hálózata 
ma már egyre bonyolultabb, és egyre több 
a szereplő, akik nem feltétlenül a 
2001/83/EK irányelv meghatározása 
szerinti nagykereskedelmi forgalmazók, 
hanem például kereskedők és közvetítők.
A forgalmazási lánc megbízhatóságának 
biztosítása érdekében a gyógyszerjognak 
foglalkoznia kell a forgalmazási lánc 
összes szereplőjével: ide tartoznak nem 
csak a gyógyszerek beszerzésével, 
tartásával, tárolásával és a
gyógyszerellátással foglalkozók, hanem 
olyan személyek is, mint a kereskedők és a 
közvetítők, akik úgy vesznek részt az 
ügyletekben, hogy nem is kerülnek fizikai 
kapcsolatba a gyógyszerrel. Fontos 
világosan és egyértelműen meghatározni 
ezeket a szereplőket és felelősségüket, és 
rájuk arányos szabályoknak kell 
vonatkozniuk, hogy amennyire csak 
gyakorlatilag lehetséges, ne legyen 
lehetőség arra, hogy azonosságuk, 
előtörténetük vagy eredetük tekintetében 
hamisított gyógyszerek kerüljenek be a 
Közösség legális ellátási láncába.
Különösen fontos, hogy e szereplőknek 
szabályos, a gyógyszerek gyártói és 
forgalmazói számára érvényben levők 
analógiájára kiállított engedélyük legyen 
tevékenységük végzéséhez, és azt a 
Bizottság, együttműködve az 
Ügynökséggel és a tagállamok 
hatóságaival, által meghatározott helyes 
gyakorlatnak megfelelően folytassák.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
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szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit. Ahhoz, hogy a rendszer 
valóban garantálja a polgárok egészségét, egyértelműen meg kell határozni a különböző 
szereplők felelősségét, és őket szigorú akkreditálási, ellenőrzési és a jó gyakorlatot érintő 
rendszernek kell alávetni. Ennek a párhuzamos kereskedelem résztvevőire is ki kell terjednie.

Módosítás 4

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, az orvosi rendelvény nélkül 
is kiadható gyógyszerek és azon 
gyógyszerek sajátságait, amelyeket a beteg 
számára a gyógyszert kiadó rendszer 
számára közvetlenül, közvetítés nélkül 
árusítanak. 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.

Or. it

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. Egyáltalán nem lenne hatékony 
például az ilyen elemeket olyan termékek esetében alkalmazni, amelyeket a gyógyszert a 
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betegnek kiadó egészségügyi rendszer részére közvetlenül, közvetítés nélkül árusítanak.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hamisított gyógyszerhatóanyagok 
miatt fennáll annak veszélye, hogy a 
szabványoknak nem megfelelő 
gyógyszerhatóanyagok jelennek meg. Ezt a
veszélyt kezelni kell, mégpedig konkrétan 
úgy, hogy a gyógyszergyártóknak meg kell 
győződniük arról, akár saját maguknak, 
akár egy megfelelően akkreditált szervezet 
révén, hogy a gyógyszerhatóanyagokat 
beszállító gyártóik követik-e a helyes 
gyártási gyakorlatot.

(12) A hamisított gyógyszerhatóanyagok 
miatt fennáll annak veszélye, hogy a 
szabványoknak nem megfelelő 
gyógyszerhatóanyagok jelennek meg. Ezt a 
veszélyt egy hatékony ellenőrzési rendszer 
és a gyógyszerhatóanyagok nyomon 
követhetőségi rendszere összekapcsolása 
révén kell kezelni, mégpedig konkrétan 
úgy, hogy a gyógyszergyártóknak saját 
maguknak meg kell győződniük arról, 
hogy a gyógyszerhatóanyagokat beszállító 
gyártóik követik-e a helyes gyártási 
gyakorlatot.

Or. it

Indokolás

A lakosság egészségének biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a gyártási helyeken a 
tagállamok illetékes hatóságai, együttműködve az EMEA-val, vizsgálatokat végezzenek. Több 
akkreditált magánszervezet esetleges jelenléte gyengítené a vizsgálatok minőségét, nem tenné 
egyértelművé, hogy ki is a felelős vizsgálatok eredményeinek helyességéért, és veszélyes 
érdekkapcsolatokat  alakítana ki a vizsgált vállalat és a vizsgálatot végző szerv között, ami 
korrupcióhoz vezethet.

Módosítás 6

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 

(13) A lakosság egészségének magas 
szintű védelme biztosítása érdekében a
gyógyszerhatóanyagok gyártójának 
követnie kell a helyes gyártási gyakorlatot, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
hatóanyagokat a Közösségben gyártották-e, 
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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, 
beleértve az ellenőrzéseket és a szabályok 
érvényesítését is.

vagy oda importálták. A 
gyógyszerhatóanyagok harmadik 
országban történő gyártása tekintetében 
biztosítani kell a helyes gyártási 
gyakorlatot úgy, hogy az illetékes 
közösségi hatóságok vagy azok a
hatóságok, amelyekkel – a 
gyógyszerhatóanyagokra is alkalmazandó 
– kölcsönös elismerésről szóló 
megállapodások vannak hatályban, 
kötelező és ismétlődő ellenőrzéseket
végeznek.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerhatóanyagok eredetének és minőségének biztonsága alapvető fontosságú. A 
helyes gyártási gyakorlat tiszteletben tartásának biztosítása érdekében fontos szigorú és 
pontos ellenőrzéseket végezni a gyártás helyén.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
a lakosság egészségét és meg kell őrizniük 
az európai vállalkozások 
versenyképességét azáltal, hogy hatékony, 
arányos, visszatartó erejű és egyenértékű 
szankciókat vetnek ki annak érdekében, 
hogy megelőzzék a hamisított gyógyszerek 
legális ellátási láncba való bekerülését.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek elleni hatékony küzdelemhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok ne 
csak hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályi rendszert fogadjanak el, hanem 
európai szinten biztosítsák a szankciók egységességét.
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1) Az 1. cikk az 5. pont után a következő 
5a. ponttal egészül ki:

„5a. hamisított gyógyszerek:

minden gyógyszer, amelyet önként és 
szándékosan meghamisítottak:

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

b) eredete tekintetében, beleértve a 
gyártót, a gyártó országot, a származási 
országot, a piacon való forgalmazásra 
vonatkozó engedély jogosultját;

c) előtörténete tekintetében, beleértve a 
forgalmazási lánc beazonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartásokat és 
dokumentumokat.

A Bizottság, együttműködve az 
Ügynökséggel és a tagállamok 
hatóságaival, a műszaki és tudományos 
fejlődés, illetve a nemzetközi egyezmények 
alapján frissíti ezt a meghatározást.”

Or. it

Indokolás

Ha eredményesen akarunk harcolni a hamisított gyógyszereknek a legális ellátási láncba való 
bekerülése ellen, akkor egyértelmű és kimerítő meghatározást kell adni arra, hogy mit is 
értünk „hamisított gyógyszer” alatt. Ez a szankciók megerősítése érdekében is szükséges. A 
meghatározásból ki kell zárni az esetleges gyártási hibákat.  
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Módosítás 9

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. gyógyszerközvetítés:

minden olyan, a nagykereskedelmi 
forgalmazásba és a kiskereskedelmi 
eladásba nem tartozó tevékenység, amely 
nem foglalja magában a gyógyszerek 
birtoklását és/vagy fizikai feldolgozását, és 
amely egy másik személy nevében 
gyógyszerek eladásáról vagy vásárlásáról 
szóló önálló tárgyalásokból, vagy egy 
másik személy nevében történő 
gyógyszerszámlázásból vagy gyógyszerek 
bárminemű közvetítéséből áll.”

Or. it

Indokolás

Ha eredményesen akarunk harcolni a hamisított gyógyszereknek a legális ellátási láncba való 
bekerülése ellen, akkor egyértelmű és kimerítő meghatározást kell adni az ágazatban dolgozó 
minden szereplőre, nemcsak a nagykereskedelmi gyártókra és forgalmazókra, hanem a 
gyógyszerkereskedőkre és -közvetítőkre is.  Rendkívül fontos tehát ezeket a szereplőket is 
szigorú akkreditálási, ellenőrzési és a helyes gyakorlatot érintő rendszernek alávetni. Ennek a 
párhuzamos kereskedelem résztvevőire is ki kell terjednie.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a alpont
2001/83/EK irányelv
46 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„f) betartja a gyógyszerekre vonatkozó „f) betartja a gyógyszerekre vonatkozó 
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helyes gyártási gyakorlat elveit és 
iránymutatásait, és csak olyan hatóanyagot 
használ fel kiindulási anyagként, amelyet a 
kiindulási anyagok helyes gyártási 
gyakorlatáról szóló részletes 
iránymutatások alapján gyártottak. A 
gyártási engedély jogosultja ezért saját 
maga vagy egy tagállam illetékes hatósága 
által ezen a területen akkreditált szervezet 
közreműködésével meggyőződik arról, 
hogy a hatóanyag gyártója követi-e a 
helyes gyártási gyakorlatot.”

helyes gyártási gyakorlat elveit és 
iránymutatásait, és csak olyan hatóanyagot 
használ fel kiindulási anyagként, amelyet a 
kiindulási anyagok helyes gyártási 
gyakorlatáról szóló részletes 
iránymutatások alapján gyártottak. A 
gyártási engedély jogosultja ezért
biztosítja, hogy a gyártás a Közösségben 
érvényben levő iránymutatásoknak és
helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően 
történt úgy, hogy az illetékes közösségi 
hatóságok vagy azok a hatóságok, 
amelyekkel – a gyógyszerhatóanyagokra 
is alkalmazandó – kölcsönös elismerésről 
szóló megállapodások vannak hatályban, 
kötelező és ismétlődő ellenőrzéseket 
végeznek.”

Or. it

Indokolás

A lakosság egészségének biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a gyártási helyeken a 
tagállamok illetékes hatóságai, együttműködve az EMEA-val, vizsgálatokat végezzenek. Több 
akkreditált magánszervezet esetleges jelenléte gyengítené a vizsgálatok minőségét, nem tenné 
egyértelművé, hogy ki is a felelős vizsgálatok eredményeinek helyességéért, és veszélyes 
érdekkapcsolatokat  alakítana ki a vizsgált vállalat és a vizsgálatot végző szerv között, ami 
korrupcióhoz vezethet.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő h) ponttal egészül 
ki: 

„h) jogi felelősség terheli az általa végzett 
vagy kért vizsgálatok és ellenőrzések 
eredményeinek helyességéért, és e 
felelősség nem átruházható.”
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Or. it

Indokolás

Elengedhetetlen vizsgálatok és ellenőrzések révén biztosítani azt, hogy a gyógyszereket a 
helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően gyártsák. Ennek kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy 
a gyártási engedély kiadója felel mind a gyártott termékért, mind pedig a beszerzett kiindulási 
anyagokért. Ebből kifolyólag hangsúlyozni kell azt is, hogy az ellenőrzések eredményeiért a 
gyártó felelős. Ez méginkább így van, amennyiben lehetősége van megfelelően akkreditált 
szervezetnek delegálni az ellenőrzést. 

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Kiindulási anyagként használt 
hatóanyag csak akkor importálható, ha:

(2) Kiindulási anyagként használt 
hatóanyag csak akkor importálható, ha:

a) gyártása olyan szabványok 
alkalmazásával történik, amelyek legalább 
egyenértékűek a Közösség által a helyes 
gyártási gyakorlatra meghatározott 
szabványokkal, és

a) gyártása olyan szabványok 
alkalmazásával történik, amelyek legalább 
egyenértékűek a Közösség által a helyes 
gyártási gyakorlatra meghatározott 
szabványokkal, és

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 elmúlt három évben pozitív 
eredménnyel esett át a 
gyógyszerhatóanyagokra vonatkozó 
egyedi ellenőrzésen, amelyet az illetékes 
európai hatóság vagy olyan hatóság 
végzett, amellyel kölcsönös elismerésről 
szóló megállapodás van érvényben. Az 
ellenőrzésnek való megfelelést a helyes 
gyártási gyakorlatnak való megfelelést 
igazoló illetékes hatóság által kiadott 
tanúsítvánnyal kell dokumentálni.

Or. it

Indokolás

Meglehetősen gyenge garanciát nyújt az exportáló harmadik országból származó, arról szóló 
írásos nyilatkozat, hogy a hatóanyagot gyártó üzem a helyes gyártási gyakorlatnak 
megfelelően járt el. A lakosság egészségének biztosítása és az európai vállalkozások 
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versenyképességének megőrzése érdekében szükség van arra, hogy az illetékes országos 
hatóságok ellenőrzéseket végezzenek ezeken a gyártási helyeken. Ez a rendszer megfelelő 
ösztönzést adna ahhoz, hogy a külföldi gyártók felkérjék származási országaikat, hogy 
kössenek kölcsönös elismerésekről szóló megállapodásokat az Európai Unióval.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
52 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől függetlenül 
és figyelembe véve a VII. cím előírásait is, 
a tagállamok biztosítják, hogy nem 
forgalomba hozatalra szánt gyógyszereket 
ne léptessenek be a Közösségbe, ha alapos 
okkal feltehető, hogy a gyógyszer 
azonossága, előtörténete vagy eredete 
hamisított.

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől függetlenül 
és figyelembe véve a VII. cím előírásait is, 
a tagállamok biztosítják, hogy nem 
forgalomba hozatalra szánt gyógyszereket 
ne léptessenek be a Közösségbe, és ne 
engedjék a Közösségen való áthaladását,
ha alapos okkal feltehető, hogy a 
gyógyszer azonossága, előtörténete vagy 
eredete hamisított.

Or. it

Indokolás

Az ellátási lánc biztonsága érdekében fontos, hogy a tagállamok az Európán áthaladó 
gyógyszereket is felügyeljék, még akkor is, ha azokat harmadik országok piacára szánják. 

Módosítás 14

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,

o) biztonsági elemek, amelyek lehetővé 
teszik – a radiofarmakonoktól és a 
gyártótól közvetlenül, a betegellátó 
rendszer számára bármely közvetítés 
nélkül árusított gyógyszerektől eltérő – a
VI. cím szerint orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszernek számító gyógyszerek 
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kivéve a radiofarmakonokat." azonosságának, eredetiségének és nyomon 
követhetőségének biztosítását; a biztonsági 
elemek eseti elemzés alapján 
alkalmazhatók az orvosi rendelvény 
nélkül árusított gyógyszerek esetében is, 
ha az 54a. cikk (4) bekezdésében foglalt 
feltételek alapján a termékhez köthető 
kockázat arra utal, hogy okkal 
feltételezhető, hogy a termék hamisítás 
tárgyát képezheti. 

Or. it

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. Egyáltalán nem lenne hatékony 
például az ilyen elemeket olyan termékek esetében alkalmazni, amelyeket a beteg számára a 
gyógyszert kiadó egészségügyi rendszer számára közvetlenül, közvetítés nélkül árusítanak.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) Az 54. cikk a következő p) ponttal 
egészül ki:
„p) a hatóanyag nyomon 
követhetőségének érdekében a származási 
hely (állam, vállalat, gyártási hely) 
feltüntetése.”

Or. it

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. Egyáltalán nem lenne hatékony 
például az ilyen elemeket olyan termékek esetében alkalmazni, amelyeket a gyógyszert a 
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betegnek kiadó egészségügyi rendszer részére közvetlenül, közvetítés nélkül árusítanak.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemet olyan 
biztonsági elemre cseréli ki, amely a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli 
nyomonkövethetőségének biztosítást
illetően egyenértékű a régivel úgy, hogy az 
1. cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen
csomagolást nem bontja ki.

b) A gyártási engedély jogosultja teljesíti 
az 54. cikk o) pontjának előírásait azáltal, 
hogy a régi biztonsági elemeket olyan 
biztonsági elemekre cseréli ki, amelyek a 
gyógyszer azonosításának, eredetiségének 
és megszakítás nélküli nyomon 
követhetőségének biztosítását illetően
minőségi és mennyiségi szempontból 
egyenértékűek a régivel úgy, hogy az 1. 
cikk (23) bekezdése szerinti közvetlen
csomagolás felbontására nincs szükség.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek csomagolásának újracsomagolás céljából történő felnyitása kényes 
momentum, mivel az ilyen körülmények között könnyebben megtörténhet az eredeti 
gyógyszerek hamisított termékekre történő cseréje. Ebből kifolyólag annak, aki ilyen 
tevékenységet végez, engedéllyel kell rendelkeznie, valamint szigorú ellenőrzési rendszernek 
kell rá vonatkoznia.  A termék újracsomagolásakor biztosítani kell, hogy arra a termék 
eredeti gyártója számára előírtakkal minőségileg és mennyiségileg egyenértékű biztonsági 
elemek vonatkozzanak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
54 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés - f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a forgalmazási lánc összetettsége. 
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Or. it

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. Egyáltalán nem lenne hatékony 
például az ilyen elemeket olyan termékek esetében alkalmazni, amelyeket a beteg számára a 
gyógyszert kiadó egészségügyi rendszer számára közvetlenül, közvetítés nélkül árusítanak.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2001/83/EK irányelv
VII Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása és kereskedelme”;

„Gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazása, közvetítése és 
kereskedelme”;

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit és a kereskedőket.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
77 cikk - 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a) A 77. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) Az (1) bekezdésben említett engedélyt 
kiállító tagállam az engedély 
jogosultjának tájékoztatását követően 
felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt, 
ha az engedélyezés feltételei már nem 
teljesülnek vagy az több mint három évig 
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felhasználatlan maradt, kivéve azokat az 
eseteket, amikor a felhasználás 
elmaradása a jelen irányelv által 
megállapított követelményeknek való 
megfeleléshez ésszerűen szükséges 
időtartamnak tudható be. Erről 
haladéktalanul tájékoztatja a többi 
tagállamot és a Bizottságot.”

Or. it

Indokolás

Sok tagállamban vannak jelenleg inaktív nagykereskedelmi forgalmazásra jogosító 
engedélyek. Ez mesterségesen növeli az alanyok számát, valamint feleslegesen bonyolítja a 
piacot és ezáltal az ellenőrzést is. Fontos azonban elkerülni a felfüggesztés vagy visszavonás 
mindenáron történő alkalmazását, függetlenül az inaktivitás okától és a jelen irányelv által 
megállapított követelményeknek való megfeleléshez ésszerűen szükséges időtartamtól. Az 
indokolatlan felfüggesztés elkerülése érdekében ezért előzetesen tájékoztatni kell az engedély 
jogosultját.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont (új)
2001/83/EK irányelv
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a) Az irányelv a 79. cikk után a 
következő 79a. cikkel egészül ki:
„79a. cikk
A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok hatóságaival együttműködve 
megállapítja a gyógyszerek 
kereskedelmére és közvetítésére szóló 
engedély kiállításához szükséges 
normákat és feltételeket.
A kérelmező legalább az alábbi 
feltételeknek megfelel:
a) állandó lakcímmel rendelkezik és olyan 
adatokat ad meg, amelyek biztosítják 
hivatalos kereskedelmi vagy közvetítési 
székhelyének pontos és egyértelmű 
azonosítását.
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b) biztosítja, hogy tevékenységét csak 
olyan személyekkel vagy intézményekkel 
végzi, amelyek maguk is megfelelnek a 80. 
cikkben foglalt követelményeknek.”

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá valamennyiüket 
szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon alapuló rendszerbe kell bevonni. 
Ennek a párhuzamos kereskedelemre is ki kell terjednie.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – -a alpont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A bevezető rész helyébe a következő 
szöveg lép:
„A gyógyszerek vonatkozásában a 
forgalmazási engedély, a kereskedelmi 
engedély és a közvetítői engedély 
jogosultjainak meg kell felelniük legalább 
a következő feltételeknek:”

Or. it

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 tárgyát képező mennyiség,

– a beszállító vagy címzett neve és 
címe,

– a beszállító vagy címzett neve és 
címe,

Or. it

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – aa alpont (új)
2001/83/EK irányelv
80 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„g) megfelelnek a gyógyszerekre 
vonatkozó, a 84. cikkben meghatározott 
helyes forgalmazási, kereskedelmi és 
közvetítői gyakorlat elveinek és 
iránymutatásainak.”

Or. it

Indokolás

Ugyanaz.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b alpont
2001/83/EK irányelv
80 cikk – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott olyan gyógyszerekről, 
amelyek sértik vagy feltehetően sértik a 
következők bármelyikét:

i) tájékoztatják az illetékes hatóságot az 
általuk fogadott, kereskedelmi vagy 
közvetítői tevékenységük tárgyát képező
olyan gyógyszerekről, amelyek sértik vagy 
feltehetően sértik a következők 
bármelyikét:

Or. it

Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – c alpont – első albekezdés
2001/83/EK irányelv
80 cikk – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában: ha a gyógyszert 
a nagykereskedelmi engedély jogosultja 
egy másik nagykereskedelmi forgalmazótól 
szerzi be, akkor saját maga vagy egy 
tagállam illetékes hatósága által ezen a 
területen akkreditált szervezet 
közreműködésével meggyőződik arról, 
hogy a beszállító nagykereskedelmi 
forgalmazó helyes forgalmazási 
gyakorlatot követ.

A b) pont alkalmazásában: ha a gyógyszert 
a nagykereskedelmi engedély jogosultja 
egy másik nagykereskedelmi forgalmazótól 
szerzi be, akkor saját maga meggyőződik 
arról, hogy a beszállító nagykereskedelmi 
forgalmazó helyes forgalmazási 
gyakorlatot követ és rendelkezik 
nagykeresekedelmi forgalmazási 
engedéllyel.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerhatóanyagok eredetének és minőségének biztonsága alapvető fontosságú. A
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helyes gyártási gyakorlat tiszteletben tartásának biztosítása érdekében fontos, hogy minden 
érdekelt fél engedéllyel rendelkezzen saját tevékenységének gyakorlásához, valamint szigorú 
és pontos ellenőrzéseknek legyen kitéve.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a) A 84. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„84. cikk

A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé a 
gyógyszerekre vonatkozó helyes 
forgalmazási, kereskedelmi és közvetítői 
gyakorlat tekintetében. E célból konzultál 
a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 
bizottságával és a 75/320/EGK tanácsi 
határozattal1 létrehozott gyógyszerészeti 
bizottsággal.

1 HL L 147., 1975.6.9., 23. o.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá valamennyiüket 
szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon alapuló rendszerbe kell bevonni. 
Ennek a párhuzamos kereskedelemre is ki kell terjednie.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2001/83/EK irányelv
85 b cikk (új)
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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 annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságánál, ahol a székhelyük 
van, amely erről tájékoztatja az 
Ügynökséget.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit. A 85. cikk d)–h) pontjai 
törlésre kerülnek, mivel a 80. cikk módosítása már magában foglalja ezeket.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
97 cikk – 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) A 97. cikk a következő (6) 
bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Bizottság az Ügynökséggel és a 
nemzeti hatóságokkal együttműködve 
támogatja a különféle információs 
csatornákon zajló (sajtó, televízió, rádió, 
internet) tájékoztató kampányokat, melyek 
célja a nyilvánosság figyelmének 
felhívása a hamisított gyógyszerek 
interneten való vásárlásával kapcsolatos 
veszélyekre, valamint annak ismertetése, 
hogy hogyan lehet meggyőződni arról, 
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hogy az interneten elérhető ajánlat a 
legális ellátási lánc résztvevőitől 
származik-e.” 

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek internetes kínálatának elterjedése komoly aggodalmakra ad okot. A 
jelenséggel kapcsolatos mennyiségi és minőségi adatok beérkeztéig is fontos felhívni a 
nyilvánosság figyelmét az ezen gyakorlatokban rejlő veszélyekre, valamint arra, hogyan lehet 
megkülönböztetni az engedélyezett és az illegális internetes gyógyszertárakat. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – -a alpont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a)A (-1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 
(1) Az Ügynökség koordinálásával az 
érdekelt tagállam illetékes hatóságai 
ismétlődő ellenőrzésekkel és szükség 
esetén be nem jelentett ellenőrzésekkel, 
illetve szükség esetén egy hivatalos 
gyógyszerellenőrző laboratóriumnak vagy 
egy erre a célra kijelölt laboratóriumnak a 
minták vizsgálatának elvégzésére történő 
felkérésével biztosítják a gyógyszerekről 
szóló jogszabály rendelkezéseinek 
tiszteletben tartását. Az ellenőrzéseket az 
illetékes hatóságok által kijelölt személyek 
végzik, akiknek jogukban áll:
a) megvizsgálni a gyártási és kereskedelmi 
létesítményeket, valamint a gyártási 
engedély jogosultja által a 20. cikk 
értelmében ellenőrző vizsgálatok 
végzésével megbízott bármely 
laboratóriumot;
b) mintát venni;
c) megvizsgálni az ellenőrzés tárgyával 
kapcsolatos dokumentumokat, 
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figyelemmel a tagállamokban 1975. május 
21-én hatályban lévő rendelkezésekre, 
amelyek az előállítási módszerre 
vonatkozó adatok tekintetében korlátozzák 
ezt a lehetőséget.”

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében alapvető fontosságú megerősíteni és általánosabbá tenni 
az ellenőrzési rendszert.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – aa alpont (új)
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
(2) Az illetékes hatóságok, amennyiben 
birtotukban lévő információk vagy 
korábbi esetek alapján megalapozott 
indokkal feltételezhető a jogszabályban 
és/vagy iránymutatásokban foglalt 
kötelezettségek tiszteletben tartásának 
elmulasztása, ismétlődő ellenőrzéseket és 
szükség esetén be nem jelentett 
ellenőrzéseket végezhetnek az alábbi 
helyeken: kiinduló anyagokként használt 
hatóanyagok gyártóinak, forgalmazóinak 
és importőreinek telephelyei, a gyártási 
engedély jogosultjainak telephelyei, a 
gyógyszerekkel kereskedők és a közvetítők 
telephelyei, illetve a segédanyagok 
gyártóinak, importőreinek és 
forgalmazóinak telephelyei. Ezen 
ellenőrzések valamely tagállam, a 
Bizottság vagy az Ügynökség kérésére is 
elvégezhetők.

Or. it
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Indokolás

Ugyanaz.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b alpont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett minden 
ellenőrzés után az illetékes hatóság 
jelentést tesz arról, hogy a gyártó, importőr
vagy nagykereskedelmi forgalmazó 
betartja-e a 47. és 84. cikkben említett 
helyes gyártási gyakorlat és helyes 
forgalmazási gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait, illetve hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
betartja-e a IX. cím előírásait.

(3) Az (1) bekezdésben említett minden 
ellenőrzés után az illetékes hatóság 
jelentést tesz arról, hogy a gyártó, 
importőr, nagykereskedelmi forgalmazó, 
kereskedő vagy közvetítő betartja-e a 47. és 
84. cikkben említett helyes gyártási 
gyakorlat, forgalmazási, kereskedelmi és
közvetítői gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait, illetve hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
betartja-e a IX. cím előírásait.

Az ellenőrzést végző illetékes hatóság 
tájékoztatja ezeknek a jelentéseknek a 
tartalmáról az ellenőrzés alanyát: a gyártót, 
az importőrt, a forgalombahozatali 
engedély jogosultját vagy a 
nagykereskedelmi forgalmazót.

Az ellenőrzést végző illetékes hatóság 
tájékoztatja ezeknek a jelentéseknek a 
tartalmáról az ellenőrzés alanyát: a gyártót, 
az importőrt, a forgalombahozatali 
engedély jogosultját, a nagykereskedelmi 
forgalmazót, a kereskedelmi engedély 
jogosultját vagy a közvetítői engedély 
jogosultját.

A jelentés elfogadása előtt az illetékes 
hatóság lehetőséget biztosít az érintett 
gyártónak, importőrnek, a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának
vagy a nagykereskedelmi forgalmazónak, 
hogy észrevételeket tegyen.

A jelentés elfogadása előtt az illetékes 
hatóság lehetőséget biztosít az érintett 
gyártónak, importőrnek, a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, a nagykereskedelmi 
forgalmazónak, a kereskedőnek vagy 
közvetítőnek, hogy észrevételeket tegyen.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá valamennyiüket 



PA\796772HU.doc 27/33 PE430.741v01-00

HU

szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon alapuló rendszerbe kell bevonni. 
Ennek a párhuzamos kereskedelemre is ki kell terjednie. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
111 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéstől számított 90 napon belül a 
gyártó, az importőr vagy a 
nagykereskedelmi forgalmazó tanúsítványt 
kap arról, hogy helyes gyártási gyakorlatot 
vagy helyes forgalmazási gyakorlatot 
alkalmaz, ha az ellenőrzés eredménye azt 
mutatja, hogy az érintett a közösségi 
jognak megfelelően betartja a helyes 
gyártási gyakorlat, illetve a helyes 
forgalmazási gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait.

5. Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéstől számított 90 napon belül a 
gyártó, az importőr vagy a 
nagykereskedelmi forgalmazó tanúsítványt 
kap arról, hogy helyes gyártási gyakorlatot, 
helyes forgalmazási gyakorlatot, helyes 
kereskedelmi gyakorlatot vagy helyes
közvetítői gyakorlatot alkalmaz, ha az 
ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy az 
érintett a közösségi jognak megfelelően 
betartja a helyes gyártási gyakorlat, a 
helyes forgalmazási gyakorlat, a helyes 
kereskedelmi gyakorlat vagy a helyes 
közvetítői gyakorlat alapelveit és 
iránymutatásait.

Or. it

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c pont
2001/83/EK irányelv 
111 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok az általuk kiadott, a helyes 
gyártási gyakorlatot vagy a helyes 
forgalmazási gyakorlatot igazoló 
tanúsítványokat rögzítik az Ügynökség 
által a Közösség megbízásából kezelt 
közösségi adatbázisban.

6. A tagállamok az általuk kiadott, a helyes 
gyártási gyakorlatot, helyes forgalmazási 
gyakorlatot, helyes kereskedelmi 
gyakorlatot vagy helyes közvetítői 
gyakorlatot igazoló tanúsítványokat 
rögzítik az Ügynökség által a Közösség 
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megbízásából kezelt közösségi 
adatbázisban.

Or. it

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – c alpont
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 eredménye azt mutatja, hogy az 
érintett nem tartja be a helyes gyártási 
gyakorlat, a helyes forgalmazási 
gyakorlat, a helyes kereskedelmi gyakorlat
vagy a helyes közvetítői gyakorlat 
közösségi jogszabályokban előírt alapelveit 
és iránymutatásait, akkor az erre vonatkozó 
információt rögzítik a (6) bekezdésben 
említett közösségi adatbázisban.

Or. it

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogad el, melyek meghatározzák a 111. 
cikkben említett ellenőrzések alapelveit.

A Bizottság részletes iránymutatásokat 
fogad el, melyek meghatározzák a 111. 
cikkben említett ellenőrzések alapelveit, és 
különösen az ellenőrzésekkel megbízott 
közösségi és/vagy nemzeti szerveket.

Or. it
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Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy az első ellenőrzés a harmadik ország 111b. cikkben foglalt 
jegyzékbe történő felvételét követő három éven belül történjen meg.  Ezzel szemben az első 
ellenőrzésnek a jegyzékbe való felvételt megelőzően kell megtörténnie, annál is inkább, mert 
az 51. cikk (2) bekezdése felmenti az európai vállalatoknál alkalmazott megfelelően képesített 
személyt az ellenőrzések elvégzése alól, amennyiben a termékek olyan országból származnak, 
amelyekkel a Közösség a termék minőségét garantáló megállapodásokat kötött.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság harmadik ország kérésére 
határozattal felveszi ezt az országot egy 
jegyzékre, ha annak a Közösségbe 
exportálandó hatóanyagokra vonatkozó 
jogi szabályozása és a vonatkozó 
ellenőrzés és végrehajtás a lakosság 
egészségének a közösségihez hasonló 
szintű védelmét biztosítja. Külön figyelmet 
kell fordítani a következőkre:

1. A Bizottság harmadik ország kérésére, 
és a 111a. cikk értelmében 
meghatározotott szerv által végzett 
ellenőrzés kedvező eredményét követően,
határozattal felveszi ezt az országot egy 
jegyzékre, ha annak a Közösségbe 
exportálandó hatóanyagokra vonatkozó 
jogi szabályozása és a vonatkozó 
ellenőrzés és végrehajtás a lakosság 
egészségének a közösségihez hasonló 
szintű védelmét biztosítja. Külön figyelmet 
kell fordítani a következőkre:

Or. it

Indokolás

Tekintettel az 51. cikk (2) bekezdésében foglalt felmentésre, az a tény, hogy az első ellenőrzés 
a harmadik ország 111b. cikkben foglalt jegyzékbe való felvételét követő három éven belül 
történik, azt jelentené, hogy e termékeket bármiféle ellenőrzés nélkül engednék be az európai 
piacra és forgalmaznák.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2001/83/EK irányelv
111 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok illetékes hatóságával 
együttműködve rendszeresen ellenőrzi, 
hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek-e. Az első ellenőrzést 
legkésőbb az attól számított 3 éven belül el 
kell végezni, hogy az országot az (1)
bekezdés szerint felvették a jegyzékre.”

3. A Bizottság az Ügynökséggel és a 
tagállamok illetékes hatóságával 
együttműködve rendszeresen ellenőrzi, 
hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek-e. Az első ellenőrzés az (1)
bekezdésben foglalt feltételek tiszteletben 
tartásának igazolása céljából történik, és 
rendszeresen, legalább háromévente 
megismétlődik.

Or. it

Indokolás

Tekintettel az 51. cikk (2) bekezdésében foglalt felmentésre, az a tény, hogy az első ellenőrzés 
a harmadik ország 111b. cikkben foglalt jegyzékbe való felvételét követő három éven belül 
történik, azt jelentené, hogy e termékeket bármiféle ellenőrzés nélkül engednék be az európai 
piacra és forgalmaznák.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság megadja a 46. cikk f) 
pontjában és a 80. cikk b) pontjában 
említett akkreditálást, ha a kérelmező 
igazolja, hogy képes a helyes gyártási 
gyakorlat betartásának ellenőrzésére vagy, 
nagykereskedelmi forgalmazó esetében, a 
helyes forgalmazási gyakorlat betartásának 
ellenőrzésére.

Az illetékes hatóság megadja a 46. cikk f) 
pontjában és a 80. cikk b) pontjában 
említett akkreditálást, ha a kérelmező 
igazolja, hogy képes a helyes gyártási 
gyakorlat betartásának ellenőrzésére vagy, 
nagykereskedelmi forgalmazó esetében, a 
helyes forgalmazási gyakorlat vagy, 
kereskedők esetében, a helyes 
kereskedelmi gyakorlat vagy, közvetítők 
esetében, a helyes közvetítői gyakorlat
betartásának ellenőrzésére.

Or. it

Indokolás

A gyógyszerek biztonsága érdekében elengedhetetlen tekintetbe venni az ágazat valamennyi 
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szereplőjét, nem csak a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazóit, továbbá valamennyiüket 
szigorú akkreditációs, ellenőrzési és a helyes gyakorlatokon alapuló rendszerbe kell bevonni. 
Ennek a párhuzamos kereskedelemre is ki kell terjednie. 

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
e szabályok érvényesítésére. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 
[konkrét időpont: a kihirdetés után 18
hónap]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és a későbbiekben 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e 
rendelkezéseket érintő minden 
módosításról.

A tagállamok megállapítják az ezen
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
e szabályok érvényesítésére. A
megállapított szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak, visszatartó 
erejűeknek és egyenértékűeknek kell 
lenniük. A tagállamok legkésőbb [konkrét 
időpont: a kihirdetés után 6 hónap]-ig 
értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, 
és a későbbiekben haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot az e rendelkezéseket érintő 
minden módosításról.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek elleni hatékony küzdelemhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok ne 
csak hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályi rendszert fogadjanak el, hanem 
európai szinten biztosítsák a szankciók egységességét. Tekintettel egyrészt a lakosság 
egészségére, másrészt a betegek, gyógyszerészek és gyártók közötti bizalomra leselkedő 
veszélyre, ezen irányelv rendelkezéseit a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – első, második és harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 6 hónap]-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.

Ezeket a rendelkezéseket [konkrét időpont: 
a kihirdetés után 6 hónap + 1 nap]-tól 
alkalmazzák.

A tagállamok azonban
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 6 hónap]-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), (8) és (9) bekezdésében 
foglalt előírások teljesüléséhez szükséges 
rendelkezéseket [konkrét időpont: a 
kihirdetés után 12 hónap]-tól alkalmazzák.

Or. it

Indokolás

Tekintettel egyrészt a lakosság egészségére, másrészt a betegek, gyógyszerészek és gyártók 
közötti bizalomra leselkedő veszélyre, ezen irányelv rendelkezéseit a lehető legrövidebb időn 
belül végre kell hajtani. E javaslat elfogadását követően még 4 évet várni a jelen 
rendelkezések végrehajtásával azt jelentené, hogy a jelenlegi helyzet folytatódna 2015-ig. Ez 
a lehetőség, tekintettel a külföldi gyártási helyek általános ellenőrzési rendszerének hiányára, 
elfogadhatatlan és nem indokolt.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság, együttműködve az 
Ügynökséggel és a tagállamok 
hatóságaival, a közzétételtől számított 
tizenkét hónapon belül minőségi és 
mennyiségi tanulmányt készít a hamisított 
gyógyszerek interneten történő 
árusításáról Európában, és amennyiben 
szükséges, az európai polgárok 
egészségének védelmére irányuló 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Or. it

Indokolás

A hamisított gyógyszerek interneten keresztüli elterjedése komoly aggodalmakra ad okot. A 
lakosság egészségének védelme érdekében és esetleges jogalkotási lépéseket megelőzően 
alapvető fontosságú, hogy mennyiségi és minőségi adatok álljanak rendelkezésre e jelenség 
elterjedtségéről Európában.


