
PA\797785HU.doc PE430.863v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2008/0255(COD)

30.11.2009

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó 
tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

A vélemény előadója: Jorgo Chatzimarkakis
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RÖVID INDOKOLÁS

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

E célokat a következők által kell elérni:

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

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

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

• ellenőrzési és végrehajtási intézkedések meghozatala annak biztosítása érdekében, 
hogy a tájékoztatást nyújtók betartsák a minőségi követelményeket, ugyanakkor ez ne járjon 
felesleges bürokráciával.

A célok részletesen:

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

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

Ehhez hozzátartozik az is, hogy az információtartalomra vonatkozó egységes feltételek 
hiányában az egyes tagállamokban a tájékoztatásnyújtást igen eltérő módon szabályozzák és 
kezelik. Ez ahhoz vezet, hogy a gyógyszerekre vonatkozó információkhoz nem lehet 
egységesen hozzáférni.

Ezért különös jelentőséggel bír, hogy fellépjünk ezen a területen, mivel a technikai fejlődés 
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lehetővé teszi a polgárok számára, hogy az interneten keresztül a világ bármely részéről 
információkat, de akaratlanul akár reklámokat is letöltsenek, ezáltal félrevezető és hiányos 
tájékoztatásnak téve ki magukat. Az előadó ezért sürgetőnek tartja, hogy változtassunk ezen a 
helyzeten, és uniós előírások révén egységes, megbízható és reklámmentes információk 
álljanak a polgárok rendelkezésére. Az EU-nak hitelesített információk biztosításával kell 
megteremtenie az egyensúlyt a tájékoztatásban, az interneten keringő félrevezető reklámokkal 
szemben.

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

Az előadó még egyszer nyomatékosan hangsúlyozni kívánja, hogy a vényköteles gyógyszerek 
nyilvános reklámozását továbbra is tiltani kell az EU-ban. Kitart amellett, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok és az egészségügyben dolgozók továbbra is fontos információforrást 
jelentnek a nyilvánosság számára, véleménye szerint azonban az engedély jogosultjai is 
értékes forrásai a gyógyszerekre vonatkozó reklámmentes tájékoztatásnak.

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

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

A vélemény előadója különösen szükségesnek tartja az EMEA finanszírozásának javítását, 
amivel a módosítások is foglalkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében. Amennyiben 
az Ügynökség 60 napon belül nem emel 
kifogást, az információkat elfogadottnak 
kell tekinteni, és közzé lehet tenni.

3. Az Ügynökség a bejelentés 
kézhezvételétől számított 30 munkanapon
belül a 2001/83/EK irányelv VIIIa. cikke 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos okokra hivatkozva kifogást 
emelhet a benyújtott információk vagy 
azok egy része tekintetében, teljes 
részletességgel közölve a kifogás okait. A 
kifogásokat a forgalombahozatali 
engedély jogosultja figyelembe veszi a 
végleges tájékoztatás elkészítésénél.
Amennyiben az Ügynökség 30 
munkanapon belül nem emel kifogást, az 
információkat elfogadottnak kell tekinteni, 
és közzé lehet tenni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy jobb hatékonyságot és átláthatóságot biztosítson a folyamat során. A 
60 napos felülvizsgálati idő túlságosan hosszú, különösen ha az Ügynökség részben kifogást 
emel, és a módosított elemet újból be kell nyújtani. 
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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


