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Módosítás 43
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
.

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatát el kell utasítani, mivel azt kizárólag a gyógyszeripar érdekei vezérlik a 
tagállamok jogainak rovására és végső soron a betegek érdekeinek kárára. A tagállamokat 
gúzsba kötik (rövidebb értékelési határidők, aránytalan szankciók, szigorú értesítési 
követelmények), míg a gyógyszergyártó vállalatok hallgatólagos engedélyezési eljárás révén 
is elérhetnek áremelkedést. A Bizottságnak egy új és kiegyensúlyozott javaslatot kell 
benyújtania.

Módosítás 44
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Ez a javaslat nem bármely típusú áruk szabad mozgásával, hanem a gyógyszerek szabad 
mozgásával és az árazásukkal foglalkozik, és ez utóbbi a tagállamok hatáskörébe tartozik a 
közegészségügy területén. Ezért az EUMSZ 168. cikkét jogalapként kell felvenni.

Módosítás 45
Alda Sousa
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Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 168. 
cikke (7) bekezdésére és 114. cikkére,

Or. en

Módosítás 46
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyógyszerpiac és a gyógyszerekre 
fordított közkiadások ellenőrzésére 
irányuló nemzeti politikák változásának 
figyelembevétele érdekében lényegi 
módosítások szükségesek a 89/105/EGK 
irányelv minden fő rendelkezésében. Az 
egyértelműség érdekében ezért a 
89/105/EGK irányelv helyébe új 
irányelvnek kell lépnie.

(2) (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 47
Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyógyszerpiac és a gyógyszerekre 
fordított közkiadások ellenőrzésére 
irányuló nemzeti politikák változásának 
figyelembevétele érdekében lényegi 
módosítások szükségesek a 89/105/EGK 

(2) A gyógyszerpiac és a gyógyszerekre 
fordított közkiadások ellenőrzésére 
irányuló nemzeti politikák változásának 
figyelembevétele érdekében lényegi 
módosítások szükségesek a 89/105/EGK 
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irányelv minden fő rendelkezésében. Az 
egyértelműség érdekében ezért a 
89/105/EGK irányelv helyébe új 
irányelvnek kell lépnie.

irányelv minden fő rendelkezésében. Az 
egyértelműség érdekében ezért a 
89/105/EGK irányelvet módosítani kell.

Or. lt

Módosítás 48
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 
meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása a megfizethető árú gyógyszerekkel 
történő megfelelő ellátás biztosítása révén, 
egyúttal fenntartva a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyát.

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 
meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása a valamennyi uniós polgár 
számára egyenlő feltételek mellett,
megfizethető árú gyógyszerekkel történő 
megfelelő ellátás biztosítása révén, egyúttal 
fenntartva a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerek pénzügyi egyensúlyát. A WHO 
listáján elengedhetetlenként szereplő 
gyógyszereknek valamennyi tagállamban 
a piac méretétől függetlenül a betegek 
rendelkezésére kell állniuk. 

Or. sl

Módosítás 49
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 
meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása a megfizethető árú gyógyszerekkel 
történő megfelelő ellátás biztosítása révén, 
egyúttal fenntartva a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyát.

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 
meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása minden állampolgár számára, a 
megfizethető árú hatékony gyógyszerekkel 
történő megfelelő ellátás biztosítása révén, 
egyúttal biztosítva mindenki számára a 
minőségi egészségügyhöz való egyenlő 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 

(4) A tagállamok az elmúlt évtizedekben a 
gyógyszerkiadások folyamatos 
növekedésével szembesültek, ami egyre 
innovatívabb és összetettebb politikák 
elfogadásához vezetett az 
egészségbiztosítási rendszerek keretén 
belüli gyógyszerfogyasztás irányításában. 
A tagállamok hatóságai széleskörű 
intézkedéseket hoztak a gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozásra vonatkozó feltételek 
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meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása a megfizethető árú gyógyszerekkel 
történő megfelelő ellátás biztosítása révén, 
egyúttal fenntartva a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyát.

meghatározására. Az ilyen intézkedések 
célja főként a közegészség színvonalának 
javítása a megfizethető árú gyógyszerekkel 
történő megfelelő ellátás biztosítása révén, 
egyúttal fenntartva a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi 
egyensúlyát. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá az új gyógyszerek kutatásának és 
fejlesztésének előmozdítását, valamint az 
egészségügyi innováció elismerését kell 
célozniuk.

Or. fr

Indokolás

Az innováció az egészségügy területén jelentős előnyökkel jár a betegek számára, és az 
egészségügyi rendszereket hatékonyabbá és tartósabbá teszi.

Módosítás 51
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egymástól eltérő nemzeti 
intézkedések akadályozhatják vagy 
torzíthatják a gyógyszerek Unión belüli 
kereskedelmét és torzíthatják a versenyt, 
közvetlenül befolyásolva a gyógyszerek 
belső piacának működését.

(5) Az egymástól eltérő nemzeti 
intézkedések akadályozhatják vagy 
torzíthatják a gyógyszerek Unión belüli 
kereskedelmét, közvetlenül befolyásolva a 
gyógyszerek belső piacának működését.

Or. fr

Módosítás 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyógyszerfogyasztás kezelésére, a (8) A gyógyszerfogyasztás kezelésére, a 
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gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozás feltételeinek 
meghatározására irányuló nemzeti 
intézkedések sokfélesége miatt 
egyértelművé kell tenni a 89/105/EGK 
irányelv előírásait. Az irányelvnek 
mindenekelőtt ki kell terjednie a 
tagállamok által hozott és a belső piacot 
várhatóan érintő minden intézkedéstípusra.
A 89/105/EGK irányelv elfogadása óta az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
továbbfejlődtek és összetettebbé váltak.
Miközben egyes tagállamok megszorítóan 
értelmezték a 89/105/EGK irányelvet, a 
Bíróság megállapította, hogy az említett 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások a 
89/105/EGK irányelv célkitűzései alapján 
és annak fényében, hogy biztosítani kell az 
irányelv hatékonyságát, a 89/105/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. Ezen 
irányelvnek ezért figyelembe kell vennie a 
nemzeti ármegállapítási és ártámogatási 
intézkedések alakulását. Mivel a 
közbeszerzésekre és az önkéntes jellegű 
szerződéses megállapodásokra egyedi 
szabályok és eljárások vonatkoznak, a 
közbeszerzéseket és szerződéses 
megállapodásokat érintő nemzeti 
intézkedések nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá.

gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozás feltételeinek 
meghatározására irányuló nemzeti 
intézkedések sokfélesége miatt 
egyértelművé kell tenni a 89/105/EGK 
irányelv előírásait. Az irányelvnek 
mindenekelőtt ki kell terjednie a 
tagállamok által hozott és a belső piacot 
várhatóan érintő minden intézkedéstípusra.
A 89/105/EGK irányelv elfogadása óta az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
továbbfejlődtek és összetettebbé váltak.
Miközben egyes tagállamok megszorítóan 
értelmezték a 89/105/EGK irányelvet, a 
Bíróság megállapította, hogy az említett 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások a 
89/105/EGK irányelv célkitűzései alapján 
és annak fényében, hogy biztosítani kell az 
irányelv hatékonyságát, a 89/105/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. Ezen 
irányelvnek ezért figyelembe kell vennie a 
nemzeti ármegállapítási és ártámogatási 
intézkedések alakulását. Annak ellenére, 
hogy a közbeszerzésekre és az önkéntes 
jellegű szerződéses megállapodásokra 
egyedi szabályok és eljárások vonatkoznak, 
a közbeszerzéseket és szerződéses 
megállapodásokat érintő nemzeti 
intézkedéseket csak oly mértékben kell 
kivonni az irányelv hatálya alól, 
amennyiben az önkéntes jellegű 
szerződéses megállapodások szintén 
lehetővé teszik a gyógyszer eladási árával 
kapcsolatos átláthatóságot, ami a 
biztosított személy számára elsődleges 
szempont. Az orvosok és gyógyszerészek, 
mint a gyógyszerek forgalmazási pontjai 
számára egyértelművé kell tenni, hogy 
mely költségek hárulnak a betegre és 
melyeket fedezi az egészségügyi rendszer, 
annak érdekében, hogy a megállapodás 
típisától függetlenül képesek éegyenek 
kiválasztani a gazdaságilag leginkább 
ésszerű gyógyszert.

Or. de
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Módosítás 53
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek objektív, ellenőrizhető és a 
termék eredetétől független kritériumokon 
kell alapulnia, és megfelelő jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítania az érintett 
vállalatoknak, beleértve a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét is. Ezek a 
követelmények egyúttal a meghatározott 
gyógyszerek rendelésének ellenőrzésére 
vagy támogatására irányuló nemzeti, 
regionális, illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek objektív, ellenőrizhető és a 
termék eredetétől független kritériumokon 
kell alapulnia. Ezek a követelmények 
egyúttal a meghatározott gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére vagy 
támogatására irányuló nemzeti, regionális, 
illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

Or. fr

Indokolás

A Bíróság a Case C-62/09 ógyben hozott ítéletében bizonyos gyógyszerek felírásának 
ellenőrzésére vagy ösztönzésére irányuló intézkedéseket hagyott jóvá. Ezek az intézkedések 
továbbá nem érintik a gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadását. Egy ilyen javaslat továbbá lehetővé tenné minden konkurens gyógyszergyártó
számára, hogy jogorvoslati eljárást kezdeményezzen, ez pedig kaotikus igazgatási és jogi 
viszonyokat teremtene.

Módosítás 54
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek objektív, ellenőrizhető és a 
termék eredetétől független kritériumokon 
kell alapulnia, és megfelelő jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítania az érintett 
vállalatoknak, beleértve a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét is. Ezek a 
követelmények egyúttal a meghatározott 
gyógyszerek rendelésének ellenőrzésére 
vagy támogatására irányuló nemzeti, 
regionális, illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek – többek között az adott 
esetben szükséges ajánlásoknak –
objektív, ellenőrizhető és a termék 
eredetétől független kritériumokon kell 
alapulnia, és megfelelő jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítania az érintett 
vállalatoknak, beleértve a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét is. Ezek a 
követelmények egyúttal a meghatározott 
gyógyszerek rendelésének ellenőrzésére 
vagy támogatására irányuló nemzeti, 
regionális, illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

Or. en

Módosítás 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek objektív, ellenőrizhető és a 
termék eredetétől független kritériumokon 
kell alapulnia, és megfelelő jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítania az érintett 
vállalatoknak, beleértve a bírósági 
jogorvoslat lehetőségét is. Ezek a 

(9) A gyógyszerárak közvetett vagy 
közvetlen szabályozására, valamint a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságának 
meghatározására irányuló bármilyen 
intézkedésnek objektív, ellenőrizhető és a 
termék eredetétől független kritériumokon 
kell alapulnia. Ezek a követelmények 
egyúttal a meghatározott gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére vagy 
támogatására irányuló nemzeti, regionális, 
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követelmények egyúttal a meghatározott 
gyógyszerek rendelésének ellenőrzésére 
vagy támogatására irányuló nemzeti, 
regionális, illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

illetve helyi intézkedésekre is 
alkalmazandók, mivel ezek az intézkedések 
határozzák meg, mely gyógyszerek 
támogathatók hatékonyan az 
egészségbiztosítási rendszer keretében.

Or. en

Módosítás 56
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A gyógyszerek árát közvetlenül vagy 
közvetetten szabályozó bármely döntés 
kritériumainak, valamint bármely olyan 
intézkedésnek, amely meghatározza, hogy 
a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek 
milyen mértékben támogatják a 
gyógyszerek, tartalmaznia kell a 
kielégítetlen gyógyászati igények 
értékelését, amint azt az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
2012. június 12-i, az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek árának 
szabályozását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő 
befogadásukat szabályozó intézkedések 
átláthatóságáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre javaslatról szóló 
véleménye is meghatározza1. Ezeknek a 
kritériumoknak tartalmazniuk kell a 
népesség legsérülékenyebb csoportjainak 
védelmét is.
_____________
1 HL C 299., 2012.10.04., 83. o.

Or. es
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Módosítás 57
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Egy gyógyszer árának jóváhagyására 
vagy a gyógyszer egészségbiztosítási 
rendszer keretében történő támogatására 
irányuló kérelem nem késleltetheti a 
szükségesnél jobban az adott termék 
forgalomba hozatalát. Ezért kívánatos, 
hogy ezen irányelv kötelező határidőket 
szabjon meg, amelyeken belül meg kell 
hozni a nemzeti döntéseket. A hatékonyság 
érdekében az említett határidők a kérelem 
kézhezvételétől az adott döntés 
hatálybalépéséig érvényesek. E 
határidőknek ki kell terjedniük minden 
szakértői értékelésre, beleértve adott 
esetben az egészségügyi 
technológiaértékelést is, valamint a döntés 
elfogadásához és hatálybalépéséhez 
szükséges minden adminisztratív lépésre.

(10) Egy gyógyszer árának jóváhagyására 
vagy a gyógyszer egészségbiztosítási 
rendszer keretében történő támogatására 
irányuló kérelem nem késleltetheti a 
szükségesnél jobban az adott termék 
forgalomba hozatalát. Ezért kívánatos, 
hogy ezen irányelv kötelező határidőket 
szabjon meg, amelyeken belül meg kell 
hozni a nemzeti döntéseket. A hatékonyság 
érdekében az említett határidők a kérelem 
kézhezvételétől az adott döntés 
hatálybalépéséig érvényesek. E 
határidőknek ki kell terjedniük minden 
ajánlásra és szakértői értékelésre, 
beleértve adott esetben az egészségügyi 
technológiaértékelést is, valamint a döntés 
elfogadásához és hatálybalépéséhez 
szükséges minden adminisztratív lépésre. 

Or. en

Módosítás 58
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására 
vonatkozó, a 89/105/EGK irányelvben 
meghatározott határidők kötelező 
jellegűek, amint arra a Bíróság is rámutat 
ítélkezési gyakorlatában. Az eddigi 
tapasztalatok szerint az említett határidőket 
nem minden esetben tartják be, és 

(11) A gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására 
vonatkozó, a 89/105/EGK irányelvben 
meghatározott határidők kötelező 
jellegűek, amint arra a Bíróság is rámutat 
ítélkezési gyakorlatában. Az eddigi 
tapasztalatok szerint az említett határidőket 
nem minden esetben tartják be, és 
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biztosítani kell a jogbiztonságot, valamint 
tovább kell fejleszteni a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásával kapcsolatos eljárásjogi 
szabályokat. Ennek érdekében hatékony és 
gyors jogorvoslati eljárás bevezetésére van 
szükség.

biztosítani kell a jogbiztonságot, valamint 
tovább kell fejleszteni a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásával kapcsolatos eljárásjogi 
szabályokat. Ennek érdekében ösztönözni 
kell a hatékony és gyors jogorvoslati 
eljárásokat.

Or. en

Módosítás 59
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására 
vonatkozó, a 89/105/EGK irányelvben 
meghatározott határidők kötelező 
jellegűek, amint arra a Bíróság is rámutat 
ítélkezési gyakorlatában. Az eddigi 
tapasztalatok szerint az említett határidőket 
nem minden esetben tartják be, és 
biztosítani kell a jogbiztonságot, valamint 
tovább kell fejleszteni a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásával kapcsolatos eljárásjogi 
szabályokat. Ennek érdekében hatékony és 
gyors jogorvoslati eljárás bevezetésére van 
szükség.

(11) A gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására 
vonatkozó, a 89/105/EGK irányelvben 
meghatározott határidők kötelező 
jellegűek, amint arra a Bíróság is rámutat 
ítélkezési gyakorlatában. Az eddigi 
tapasztalatok szerint az említett határidőket 
nem minden esetben tartják be, és 
biztosítani kell a jogbiztonságot, valamint 
tovább kell fejleszteni a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásával kapcsolatos eljárásjogi 
szabályokat. Ennek érdekében ösztönözni 
kell a hatékony és gyors jogorvoslati 
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Jogorvoslati lehetőségek – beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is – már léteznek a 
tagállamokban. Ráadásul ezek az eljárások tagállami hatáskörbe esnek, azaz nem tartoznak 
ezen irányelv hatálya alá, amely a gyógyszerek árának jóváhagyására, valamint az 
egészségbiztosítási rendszerek keretében nyújtott költségtérítés engedélyezésére irányuló 
közigazgatási eljárásokkal foglalkozik.



PE497.983v01-00 14/58 AM\916168HU.doc

HU

Módosítás 60
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „Összefoglaló a gyógyszeriparra 
irányuló ágazati vizsgálatról” című 
közleményében a Bizottság rámutatott arra, 
hogy az ármegállapítási és ártámogatási 
eljárások gyakran szükségtelenül 
késleltetik a generikus gyógyszerek piaci 
bevezetését az Unióban. A generikus 
gyógyszerek árának és e gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszer keretében 
történő támogatásának jóváhagyásához 
nincs szükség új vagy részletes értékelésre, 
ha a referenciatermék árát már 
megállapították, és a terméket már 
befogadták az egészségbiztosítási 
rendszerbe. Helyénvaló ezért ezekben az 
említett esetekben a generikus 
gyógyszerekre vonatkozóan rövidebb 
határidőket meghatározni.

(12) „Összefoglaló a gyógyszeriparra 
irányuló ágazati vizsgálatról” című 
közleményében a Bizottság rámutatott arra, 
hogy az ármegállapítási és ártámogatási 
eljárások gyakran szükségtelenül 
késleltetik a generikus vagy biológiailag 
hasonló gyógyszerek piaci bevezetését az 
Unióban. A generikus vagy biológiailag 
hasonló gyógyszerek árának és e 
gyógyszerek egészségbiztosítási rendszer 
keretében történő támogatásának 
jóváhagyásához nincs szükség új vagy 
részletes értékelésre, ha a referenciatermék 
árát már megállapították, és a terméket már 
befogadták az egészségbiztosítási 
rendszerbe. Helyénvaló ezért ezekben az 
említett esetekben a generikus vagy 
biológiailag hasonló gyógyszerekre 
vonatkozóan rövidebb határidőket 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 61
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „Összefoglaló a gyógyszeriparra 
irányuló ágazati vizsgálatról” című 
közleményében a Bizottság rámutatott arra, 
hogy az ármegállapítási és ártámogatási 
eljárások gyakran szükségtelenül 
késleltetik a generikus gyógyszerek piaci 
bevezetését az Unióban. A generikus 

(12) „Összefoglaló a gyógyszeriparra 
irányuló ágazati vizsgálatról” című 
közleményében a Bizottság rámutatott arra, 
hogy az ármegállapítási és ártámogatási 
eljárások gyakran szükségtelenül 
késleltetik a generikus gyógyszerek piaci 
bevezetését az Unióban. A generikus 
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gyógyszerek árának és e gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszer keretében 
történő támogatásának jóváhagyásához 
nincs szükség új vagy részletes értékelésre, 
ha a referenciatermék árát már 
megállapították, és a terméket már 
befogadták az egészségbiztosítási 
rendszerbe. Helyénvaló ezért ezekben az 
említett esetekben a generikus 
gyógyszerekre vonatkozóan rövidebb 
határidőket meghatározni.

gyógyszerek árának és e gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszer keretében 
történő támogatásának jóváhagyásához 
nincs szükség új vagy részletes értékelésre, 
ha a referenciatermék a 2001/83/EK 
irányelv értelmében lényegében hasonló, 
és az árát már megállapították, és a 
terméket már befogadták az 
egészségbiztosítási rendszerbe. Helyénvaló 
ezért ezekben az említett esetekben a 
generikus gyógyszerekre vonatkozóan 
rövidebb határidőket meghatározni. 
Amennyiben a generikus gyógyszerek –
például a csomagolásuk vagy a terápiás 
javallataik tekintetében – eltérést 
mutatnak a referencia-gyógyszerektől, a 
tagállamok előírhajták az értékelésüket.

Or. fr

Indokolás

Bár gyorsított eljárásban kell döntést hozni azokról a generikus gyógyszerekről, amelyek 
referencia-gyógyszereit már értékelték, továbbra is lehetővé kell tenni az olyan generikus 
gyógyszerek értékelését, amelyek lényegében nem hasonlók a referenciatermékeikhez. Néhány 
generikus gyógyszer a csomagolás vagy a terápiás javallatok tekintetében eltér a 
referenciatermékétől.

Módosítás 62
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamokban létező bírósági 
jogorvoslati lehetőségek csak korlátozott 
szerepet játszottak a határidők 
betartatásában a nemzeti igazságügyi 
rendszerek gyakran hosszadalmas 
eljárásai miatt, amelyek visszariasztották 
az érintett vállalatokat a jogi út 
alkalmazásától. Hatékony 
mechanizmusokra van tehát szükség az 
ármegállapítási és ártámogatási döntések 
esetében meghatározott határidők 

törölve
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ellenőrzésére és érvényesítésére.

Or. en

Módosítás 63
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamokban létező bírósági 
jogorvoslati lehetőségek csak korlátozott 
szerepet játszottak a határidők 
betartatásában a nemzeti igazságügyi 
rendszerek gyakran hosszadalmas 
eljárásai miatt, amelyek visszariasztották 
az érintett vállalatokat a jogi út 
alkalmazásától. Hatékony 
mechanizmusokra van tehát szükség az 
ármegállapítási és ártámogatási döntések 
esetében meghatározott határidők 
ellenőrzésére és érvényesítésére.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ráadásul ezek az eljárások tagállami hatáskörbe esnek, azaz nem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá, amely a gyógyszerek árának jóváhagyására, valamint az egészségbiztosítási 
rendszerek keretében nyújtott költségtérítés engedélyezésére irányuló közigazgatási 
eljárásokkal foglalkozik.

Módosítás 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamokban létező bírósági 
jogorvoslati lehetőségek csak korlátozott 
szerepet játszottak a határidők 

törölve
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betartatásában a nemzeti igazságügyi 
rendszerek gyakran hosszadalmas 
eljárásai miatt, amelyek visszariasztották 
az érintett vállalatokat a jogi út 
alkalmazásától. Hatékony 
mechanizmusokra van tehát szükség az 
ármegállapítási és ártámogatási döntések 
esetében meghatározott határidők 
ellenőrzésére és érvényesítésére.

Or. en

Módosítás 65
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és 
biológiai egyenértékűségét.

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek – beleértve a ritka betegség 
gyógyszerét – minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus vagy 
biológiailag hasonló gyógyszer és a 
referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét.

Or. en

Módosítás 66
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési (14) A forgalombahozatali engedélyezési 
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eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét.

eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében – amennyiben az újonnan 
szerzett ismeretek alapján jogos 
fenntartások merülnek fel – a 
tagállamoknak el kell végezniük a 
forgalombahozatali engedélyt megalapozó 
tényezők újbóli értékelését, beleértve a 
gyógyszer minőségét, biztonságosságát, 
hatásosságát és biológiai egyenértékűségét.

Or. sl

Módosítás 67
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét.

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét. A tagállamok számára 
teljes körű hozzáférést kell biztosítani a 
forgalombahozatali engedélyt kibocsátó 
hatóság által a fent nevezett elemek 
értékelése során felhasznált adatokhoz, 
hogy az adott egészségbiztosítási rendszer 
keretei között felmérje a gyógyszer relatív 
minőségét, biztonságosságát és 
hatásosságát. Az illetékes hatóságoknak 
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jogában kell állnia, hogy az általa végzett 
értékelés céljaira kiegészítő információkat 
igényelhessenek.

Or. en

Módosítás 68
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét,
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét.

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét, valamint a biológiailag 
hasonló gyógyszerek hasonlóságát is, és a 
tagállamoknak teljes körű hozzáférést kell 
biztosítani a forgalombahozatali 
engedelyezési eljárás során felhasznált 
adatokhoz, hogy az ármegállapítási és 
ártámogatási eljárások keretében 
felmérhessék a gyógyszer relatív 
biztonságosságát és hatásosságát.

Or. fr

Indokolás

Ennek az átdolgozásnak a „hozzáadott értékét” az adja, hogy különleges rendelkezéseket 
vezet be a generikus gyógyszerek tekintetében. Valamennyi generikus gyógyszer – többek 
között a bioterápia – lefedése érdekében azonban a biológiai egyenértékűség mellett szükség 
van a biológiai hasonlóság fogalmának bevezetésére is.

Módosítás 69
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét.

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében ellenőrzik a gyógyszerek 
minőségére, biztonságosságárat és 
hatásosságára vonatkozó igazolásokat, 
beleértve a generikus gyógyszer és a 
referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó lényeges tényezők (minőség, 
biztonságosság, hatékonység vagy 
biológiai hasonlóság) újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét. A tagállamok számára 
teljes körű hozzáférést kell biztosítani a 
forgalombahozatali engedély 
kibocsátásáért felelős hatóság által 
felhasznált adatokhoz, hogy a kötelező 
egészségbiztosítási rendszerbe való 
befogadás szempontjából felmérhessék a 
gyógyszer relatív biztonságosságát, 
hatékonyságát és hatásosságát. Emellett 
az illetékes hatóságok számára biztosítani 
kell, hogy a gyógyszerek értékelése 
céljából további releváns adatokat 
használhassanak fel vagy hozhassanak 
létre.

Or. fr

Indokolás

E preambulumbekezdés téves értelmezésének esetleges következményeképpen a tagállamok 
eleshetnének attól a lehetőségtől, hogy az adatokat felhasználva vagy új adatok igénylésével 
megvalósíthassák a kockázat/haszon arányának, valamint a gyógyszerek relatív 
hatásosságának megállapítására irányuló értékelést, összehasonlítva a betegbiztosítási 
rendszerük keretei között már meglévő kezelésekkel.

Módosítás 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét.

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát és biológiai 
egyenértékűségét. Ugyanígy a ritka 
betegségek gyógyszerei esetén a 
tagállamoknak nem kell újra 
megvizsgálniuk a megnevezés 
kritériumait.

Or. fr

Indokolás

Elfogadhatatlan volna, ha a gyógyszerek orvosi hozzáadott értékét nemszeti szinten kétségbe 
vonnák, mivel ez a hozzáadott érték az uniós szintű jóváhagyásuk elengedhetetlen feltétele.
Egy ilyen pontosítás egyáltalán nem vonná kétségbe a nemzeti hatóságok azon döntését, hogy 
egy ritka betegség kezelésére szolgáló gyógyszer árának visszatérítik-e, hanem arra 
ösztönözne, hogy az európai szinten elért szakértelmet szélesebb körben használják fel a 
nemzeti hatóságok tájékoztatására.

Módosítás 71
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően a szellemitulajdon-jogok nem 
jelentenek elfogadható indokot a 
forgalombahozatali engedély 
visszautasítására, felfüggesztésére vagy 

(15) A 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően a szellemitulajdon-jogok nem 
jelentenek elfogadható indokot a 
forgalombahozatali engedély 
visszautasítására, felfüggesztésére vagy 
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visszavonására. Hasonlóképpen a kérelmek 
benyújtása, a döntéshozatali eljárások, 
valamint a gyógyszerárak szabályozására 
vagy a gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságára 
irányuló döntések olyan közigazgatási 
eljárásnak tekintendők, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől. Az említett eljárások 
esetében illetékes nemzeti hatóságok a 
generikus gyógyszerekkel kapcsolatos 
kérelmek vizsgálata során nem kérhetnek 
tájékoztatást a referencia-gyógyszer 
szabadalmi státuszára vonatkozóan, és nem 
vizsgálhatják, hogy valóban sor került-e a 
szellemitulajdon-jogok megsértésére, 
amennyiben a generikus gyógyszer 
gyártására vagy forgalomba hozatalára e 
hatóságok döntése nyomán került sor. 
Következésképp a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek nem zavarhatják és nem 
késleltethetik a tagállamok ármegállapítási 
és ártámogatási eljárásait.

visszavonására. Hasonlóképpen a kérelmek 
benyújtása, a döntéshozatali eljárások, 
valamint a gyógyszerárak szabályozására 
vagy a gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságára 
irányuló döntések olyan közigazgatási 
eljárásnak tekintendők, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől. Az említett eljárások 
esetében illetékes nemzeti hatóságok a 
generikus gyógyszerekkel kapcsolatos 
kérelmek vizsgálata során nem kérhetnek 
tájékoztatást a referencia-gyógyszer 
szabadalmi státuszára vonatkozóan, és nem 
vizsgálhatják, hogy valóban sor került-e a 
szellemitulajdon-jogok megsértésére, 
amennyiben a generikus gyógyszer 
gyártására vagy forgalomba hozatalára e 
hatóságok döntése nyomán került sor. 
Következésképp a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek nem zavarhatják és nem 
késleltethetik a tagállamok 
ármegállapítását, valamint a generikus 
gyógyszerekre vonatkozó ártámogatási 
eljárásait.

Or. fr

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy ez az eljárás csak a generikus gyógyszerekre vonatkozik.

Módosítás 72
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően a szellemitulajdon-jogok nem 
jelentenek elfogadható indokot a 
forgalombahozatali engedély 
visszautasítására, felfüggesztésére vagy 
visszavonására. Hasonlóképpen a kérelmek 
benyújtása, a döntéshozatali eljárások, 

(15) A 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően a szellemitulajdon-jogok nem 
jelentenek elfogadható indokot a 
forgalombahozatali engedély 
visszautasítására, felfüggesztésére vagy 
visszavonására. Hasonlóképpen a kérelmek 
benyújtása, a döntéshozatali eljárások, 
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valamint a gyógyszerárak szabályozására 
vagy a gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságára 
irányuló döntések olyan közigazgatási 
eljárásnak tekintendők, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől. Az említett eljárások 
esetében illetékes nemzeti hatóságok a 
generikus gyógyszerekkel kapcsolatos 
kérelmek vizsgálata során nem kérhetnek 
tájékoztatást a referencia-gyógyszer 
szabadalmi státuszára vonatkozóan, és nem 
vizsgálhatják, hogy valóban sor került-e a 
szellemitulajdon-jogok megsértésére, 
amennyiben a generikus gyógyszer 
gyártására vagy forgalomba hozatalára e 
hatóságok döntése nyomán került sor. 
Következésképp a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek nem zavarhatják és nem 
késleltethetik a tagállamok ármegállapítási 
és ártámogatási eljárásait.

valamint a gyógyszerárak szabályozására 
vagy a gyógyszerek egészségbiztosítási 
rendszerben való támogathatóságára 
irányuló döntések olyan közigazgatási 
eljárásnak tekintendők, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől. Az említett eljárások 
esetében illetékes nemzeti hatóságok a 
biológiailag egyenértékű generikus 
gyógyszerekkel kapcsolatos kérelmek 
vizsgálata során nem kérhetnek 
tájékoztatást a referencia-gyógyszer 
szabadalmi státuszára vonatkozóan, de 
engedélyezni kell számukra annak 
vizsgálatát, hogy valóban sor került-e a 
szellemitulajdon-jogok megsértésére, 
amennyiben a biológiailag egyenértékű
generikus gyógyszer gyártására vagy 
forgalomba hozatalára e hatóságok döntése 
nyomán került sor. Ezt a hatáskört nem 
szabad megvonni a tagállamoktól. A 
tagállamoknak az információ vizsgálatára 
vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, a 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek 
nem zavarhatják és nem késleltethetik a 
tagállamok ármegállapítási és ártámogatási 
eljárásait

Or. sl

Módosítás 73
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak a nemzeti 
gyakorlattal összhangban megfelelő 
kiadványban – többek között elektronikus 
és online formátumban nyilvánosságra 
kell hozniuk a releváns dokumentumokat 
és az információkat. Ezen információk 
közzététele során a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a biztosított 
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adatok mennyisége megfelelő és nem 
veszélyeztetik az EU versenyképességét.

Or. sl

Módosítás 74
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak a nemzeti 
gyakorlattal összhangban megfelelő 
kiadványban – többek között elektronikus 
és online formátumokban nyilvánosságra 
kell hozniuk a dokumentumokat és az 
információkat.

Or. en

Módosítás 75
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A nemzeti illetékes hatóságok által 
alkalmazott belső döntéshozatali folyamat 
átláthatóságát, tisztességességét és 
függetlenségét az illetékes hatóságok, 
valamint az ármegállapítási és 
ártámogatási döntésekhez vezető eljárások 
egyes lépéseinek nyilvánosságra 
hozatalával kell biztosítani.

Or. sl

Módosítás 76
Alda Sousa
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Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A döntéshozatali folyamatok 
átláthatóságára, tisztességességére és 
függetlenségére vonatkozó elveket az 
ármegállapítási és ártámogatási 
döntésekért felelős illetékes nemzeti 
hatóságoknak kell végrehajtaniuk.

Or. en

Módosítás 77
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamok gyakran módosították 
egészségbiztosítási rendszerüket vagy 
fogadtak el a 89/105/EGK irányelv 
hatálya alá eső új intézkedéseket. 
Ennélfogva olyan tájékoztatási 
mechanizmusokat kell kialakítani, 
amelyek egyrészt biztosítják az 
érdekeltekkel való konzultációt, másrészt 
pedig megkönnyítik az irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban a 
Bizottsággal folytatott megelőzési célú 
párbeszédet.

törölve

Or. cs

Módosítás 78
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamok gyakran módosították 
egészségbiztosítási rendszerüket vagy 
fogadtak el a 89/105/EGK irányelv hatálya 
alá eső új intézkedéseket. Ennélfogva 
olyan tájékoztatási mechanizmusokat kell 
kialakítani, amelyek egyrészt biztosítják az 
érdekeltekkel való konzultációt, másrészt 
pedig megkönnyítik az irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban a 
Bizottsággal folytatott megelőzési célú 
párbeszédet.

(16) A tagállamok gyakran módosították 
egészségbiztosítási rendszerüket vagy 
fogadtak el a 89/105/EGK irányelv hatálya 
alá eső új intézkedéseket. Ennélfogva 
olyan tájékoztatási mechanizmusokat kell 
kialakítani, amelyek egyrészt biztosítják az 
érdekeltekkel – többek között a 
betegképviseleti és fogyasztói 
szervezetekkel – való konzultációt, 
másrészt pedig megkönnyítik az irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban a 
Bizottsággal folytatott megelőzési célú 
párbeszédet.

Or. en

Módosítás 79
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamoknak és a Bizottságnak a 
magyarázó dokumentumokról szóló, 
2011. szeptember 28-i együttes politikai 
nyilatkozatával összhangban a tagállamok 
vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről 
szóló értesítéshez indokolt esetben 
mellékelnek egy vagy több olyan 
dokumentumot, amely megmagyarázza az 
irányelv elemei és az azt átültető nemzeti 
jogi eszköz megfelelő részei közötti 
kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a 
jogalkotó úgy ítéli, hogy indokolt ilyen 
dokumentumok átadása.

törölve

Or. cs

Módosítás 80
Françoise Grossetête
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
árának ellenőrzésére vagy a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének –
beleértve a támogatás mértékének és 
feltételeinek – meghatározására irányuló,
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezésekben szabályozott nemzeti, 
regionális és helyi intézkedések 
megfelelnek ezen irányelv 
követelményeinek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
árának ellenőrzésére vagy a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének –
beleértve a támogatás mértékének és 
feltételeinek – meghatározására irányuló, 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezésekben szabályozott nemzeti, 
regionális és helyi intézkedések 
megfelelnek ezen irányelv 
követelményeinek. A tagállamok 
biztosítják, hogy országaikban regionális 
vagy helyi szinten nem fogják megkettőzni 
ezeket az intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Egyes tagállamokban az egészségügyet nemzeti és helyi szinten párhuzamosan irányítják. A 
várakozási idő és a bürokrácia szükségtelen növelésének elkerülése érdekében az irányelvnek 
biztosítania kell, hogy az eljárások között nemzetik, regionális és helyi szinten nincs átfedés.

Módosítás 81
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv azokra a gyógyszerekre is 
alkalmazandó, amelyek rendelésre 
elérhetők, de a nemzeti egészségügyi 
rendszer által nem visszatéríthetők.

Or. de
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Módosítás 82
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan önkéntes jellegű szerződéses 
megállapodások, amelyek a hatóságok és 
egy gyógyszerre kiadott 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között jöttek létre abból a célból, hogy az 
adott gyógyszer meghatározott feltételek 
mellett hatékonyan eljusson a betegekhez;

(a olyan – az adott gyógyszer 
hatékonyságával és/vagy relatív 
hatékonyságával vagy helyes 
használatával kapcsolatos elemek 
ellenőrzésétől függő – önkéntes jellegű 
szerződéses megállapodások, amelyek a 
hatóságok és egy gyógyszerre kiadott 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között jöttek létre abból a célból, hogy az
adott gyógyszer meghatározott feltételek 
mellett hatékonyan eljusson a betegekhez a 
megállapodott időszakban;

Or. sl

Módosítás 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan önkéntes jellegű szerződéses 
megállapodások, amelyek a hatóságok és 
egy gyógyszerre kiadott 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között jöttek létre abból a célból, hogy az 
adott gyógyszer meghatározott feltételek 
mellett hatékonyan eljusson a betegekhez;

a) olyan önkéntes jellegű szerződéses 
megállapodások, amelyek a hatóságok és 
egy gyógyszerre kiadott 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között jöttek létre abból a célból, hogy az 
adott gyógyszer meghatározott feltételek 
mellett hatékonyan eljusson a betegekhez, 
feltéve, hogy ezek a megállapodások 
megfelelnek az 5. cikk (3a) bekezdésének 
(új) átláthatóságra vonatkozó 
követelményeinek is;

Or. de
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Indokolás

A legolcsóbb gyógyszerek árusításának lehetővé tétele érdekében az önkéntes jellegű 
szerződéses megállapodásokban rögzített árakról is értesíteni kell a forgalmazási pontokat.

Módosítás 84
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv rendelkezései azon 
intézkedésekre alkalmazandók, amelyek 
célja azon gyógyszerek körének 
meghatározása, amelyek szerződéses 
megállapodások és közbeszerzési eljárások 
tárgyát képezhetik.

törölve

Or. cs

Módosítás 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez az irányelv nem vonhatja kétségbe 
egy gyógyszernek a 2001/83/EK irányelv 
6. cikke alapján megadott forgalomba 
hozatali engedélyét.

Or. fr

Indokolás

Az irányelvnek a gyógyszerárak megállapítására és támogatására irányuló döntéshozatali 
folyamatot kell szabályoznia, és nem szabad újból meghatároznia a forgalombahozatali 
engedélyek megadásával kapcsolatos eljárásokat. A forgalombahozatali engedélyeket a 
2011/83/EK irányelv szabályozza, amely felsorolja a terméke minőségére, biztonságosságára 
és hatásosságára vonatkozó kritériumokat.
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Módosítás 86
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „biológiailag hasonló gyógyszer”: a 
2001/83/EK irányelv 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban jóváhagyott, 
biológiai szempontból hasonló gyógyszer;

Or. en

Módosítás 87
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „biológiailag hasonló gyógyszer”: a 
2001/83/EK irányelv 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban jóváhagyott, 
biológiai szempontból hasonló gyógyszer; 

Or. fr

Indokolás

Ennek az átdolgozásnak a „hozzáadott értékét” az adja, hogy különleges rendelkezéseket 
vezet be a generikus gyógyszerek tekintetében. Valamennyi generikus gyógyszer – többek 
között a bioterápia – lefedése érdekében azonban a biológiai egyenértékűség mellett szükség 
van a biológiai hasonlóság fogalmának bevezetésére is.

Módosítás 88
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „egészségügyi technológia”: a 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 3. cikkének l) pontjában 
meghatározott egészségügyi technológia;

törölve

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi technológia meghatározása esetleges és nem indokolt, mivel jelenleg e 
fogalom jelentésének nincsen közös értelemezése. Az árak jóváhagyásának határidejét, illetve 
a nem-generikus gyógyszerek ártámogatásának engedélyezését szabályozó két különböző 
rendszer bevezetése mellett világos, hogy ez a meghatározás csak tovább bonyolítaná a 
kérdést.

Módosítás 89
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „egészségügyi technológiaértékelés”: a 
gyógyszer relatív hatásosságának vagy 
rövid és hosszú távú eredményességének 
vizsgálata az adott betegség kezelésére 
használatos egyéb egészségügyi 
technológiákhoz képest.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi technológiai értékelés meghatározása esetleges és nem indokolt, mivel 
jelenleg e fogalom jelentésének nincsen közös értelemezése. Az árak jóváhagyásának 
határidejét, illetve a nem-generikus gyógyszerek ártámogatásának engedélyezését szabályozó 
két különböző rendszer bevezetése mellett világos, hogy ez a meghatározás csak tovább 
bonyolítaná a kérdést.

Módosítás 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „önkéntes jellegű szerződéses 
megállapodás”: az 1. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerint a 
hatóságok és egy gyógyszerre kiadott 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között létrejött olyan megállapodás, amely 
törvényileg nem kötelező, és nem is az 
egyetlen olyan alternatíva, amelyet 
felvehetnek a nemzeti ármegállapítási és 
ártámogatási rendszerbe.

Or. en

Indokolás

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Módosítás 91
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „Érzékeny csoportok”: a népesség 
azon csoportjai – például a gyermekek, a 
nyugdíjasok, a munkanélküliek, a ritka 
betegségek gyógyszereit igénylők, a 
krónikus betegek stb. –, amelyek a 
legérzékenyebben érintenek azok az 
intézkedések, amelyek meghatározzák, 
hogy a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszer milyen mértékben támogatja a 
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gyógyszereket. 

Or. es

Módosítás 92
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2). A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt.

Or. cs

Módosítás 93
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthasson be egy 
termék árának jóváhagyása iránt, vagy ezt 
megtehesse a kérelmező, mihelyt a 
726/2004/EK rendelet által létrehozott, az 
emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel foglalkozó bizottság vagy 
egy illetékes nemzeti hatóság pozitív 
véleményt bocsátott ki. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

Több tagállam már feljogosítja a kérelmezőket is, hogy nyújtsanak be az „Ár és vsszatérítés” 
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kedvezmény alkalmazására irányuló kérelmet, mihelyt az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel foglalkozó bizottság vagy egy illetékes nemzeti hatóság pozitív véleményt 
bocsátott ki. Így a párbeszéd már a korai szakaszban nyitott, miáltal nagyobb az esélye 
annak, hogy az irányelvben rögzített határidők teljesüljenek, megkönnyítve, hogy a betegek 
hozzájussanak az új gyógyszerekhez.

Módosítás 94
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. Az illetékes
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a
termék árának jóváhagyása iránti kérelmet 
nyújthasson be. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele, valamint a jogbizonytalanság forrását képező 
„bármikor” szó elhagyása.

Módosítás 95
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthasson be egy termék árának 
emelése iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. en
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Módosítás 96
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthasson be egy termék árának 
emelése iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

Ez a javaslat jelentősen növelné az illetékes hatóságokra nehezedő adminisztratív terhet, 
mivel a kérelmek elutasítását követően még akkor is elárasztanák őket a további kérelmek, ha 
a körülmények nem változtak.

Módosítás 97
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem akadályozza a tagállamokat 
abban, hogy az elutasító határozatot 
követően ismételten benyújtott kérelmeket 
elutasítsák, amennyiben a 
körülményekben nem történt jelentős 
változás.

Or. en

Módosítás 98
Erik Bánki
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 25 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. hu

Indokolás

A Bizottság által javasolt 15 napos határidőt a hatóságoknak nehéz lenne betartaniuk. A 
túlságosan rövid határidő sértené a minőségi döntéshozatalt.

Módosítás 99
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
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meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő szintén 90 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
30 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. sl

Módosítás 100
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
30 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 101
Kārlis Šadurskis
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
90 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 102
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
30 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
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eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

árát az illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. fr

Indokolás

Az új határidők irreálisak, és jócskán túlmutatnak a Bizottság által kitűzött – nevezetesen a 
„normális” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező új kezelések gyors elérhetőségére 
vonatkozó – célok eléréséhez szükséges mértéken.

Módosítás 103
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 25 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
biológiailag hasonló gyógyszerek esetében 
az említett határidő 60 nap, amennyiben a 
referencia-gyógyszer árát az illetékes 
hatóságok jóváhagyták.

Or. en
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Indokolás

A javasolt 15 napos határidő tűl rövid a hatóságok számára, és a döntéshozatal minőségére 
káros hatást gyakorolhat. Mivel a biológiai gyógyszerek elveszítették – vagy hamarosan 
elveszítik – kizárólagossági jogaikat, a biológiailag hasonló gyógyszerek a gyógyszerek 
viszonylag új kategóriáját képezik, a jóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásától számított 
időtartamnak ezért legfeljebb 60 napnak kell lennie.

Módosítás 104
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
45 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 105
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés



AM\916168HU.doc 41/58 PE497.983v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
45 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
tagállamok a gyógyszer esetében 
alkalmazható árra vonatkozó döntésüket 
egészségügyi technológiaértékelés alapján 
hozzák.

Or. fr

Módosítás 106
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
30 nap, amennyiben a referencia-gyógyszer 
árát az illetékes hatóságok jóváhagyták, és 
amennyiben a generikus termék a 2011. 
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határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

november 6-i 2001/83/EK irányelv 
értelmében lényegében hasonló a 
referencia-gyógyszerhez.

Or. fr

Indokolás

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Módosítás 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 

(3) A tagállamok biztosítják az érintett 
gyógyszer esetében alkalmazható árra 
vonatkozó döntésnek az érintett 
tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Azonban azon 
gyógyszerek tekintetében, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
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esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

esetében az említett határidő 30 nap, 
amennyiben a generikus termék a 2011. 
november 6-i 2001/83/EK irányelv 
értelmében lényegében hasonló a 
referencia-gyógyszerhez, és amennyiben a 
referencia-gyógyszer árát az illetékes 
hatóságok jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 108
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatokat és 
dokumentumokat.

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatok és dokumentumok 
kategóriáit.

Or. en

Módosítás 109
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatokat és dokumentumokat.

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatokat és fő 
dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 110
Michèle Rivasi
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatokat és 
dokumentumokat.

(4) A tagállamok részletesen 
meghatározzák a kérelmező által 
benyújtandó adatok és fő dokumentumok 
kategóriáit.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára legalább bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítani annak 
érdekében, hogy képesek legyenek reagálni a váratlan fejleményekre.

Módosítás 111
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 25 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. hu
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Indokolás

A Bizottság által javasolt 15 napos határidőt a hatóságoknak nehéz lenne betartaniuk. A 
túlságosan rövid határidő sértené a minőségi döntéshozatalt.

Módosítás 112
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik a 
kérelmezőt a hiányzó, szükséges adatokról, 
és a kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. cs

Módosítás 113
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 

(5). Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
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hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 90 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azon gyógyszerek tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 
döntéshozatali eljárás részeként 
egészségügyi technológiaértékelést 
alkalmaznak, a határidő szintén 90 nap. A 
generikus gyógyszerek esetében az említett 
határidő minden esetben 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. sl

Módosítás 114
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5. Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 90 napon belül végleges döntést 
hoznak. A generikus gyógyszerek esetében 
az említett határidő minden esetben 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.
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igazgatási iránymutatások kifejezetten 
nem írnak elő.

Or. en

Módosítás 115
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 90 napon belül végleges döntést 
hoznak. A generikus gyógyszerek esetében 
az említett határidő minden esetben 90 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en

Módosítás 116
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok (5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
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hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, még szükséges adatokról, és a 
kiegészítő adatok kézhezvételétől számított 
90 napon belül meghozzák végleges 
döntésüket. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 45 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. fr

Módosítás 117
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, még szükséges adatokról, és a 
kiegészítő adatok kézhezvételétől számított 
90 napon belül meghozzák végleges 
döntésüket. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 30 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
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semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő, és amennyiben a generikus 
gyógyszer a 2011. november 6-i 
2001/83/EK irányelv értelmében 
lényegében hasonló a 
referenciatermékhez.

Or. fr

Indokolás

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Módosítás 118
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 25 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A biológiailag hasonló 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
minden esetben 60 nap, amennyiben a 
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igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

referencia-gyógyszer árát az illetékes 
hatóságok jóváhagyták. A tagállamok nem 
kérhetnek semmiféle olyan kiegészítő 
információt, amelyet a nemzeti 
jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en

Indokolás

A javasolt 15 napos határidő tűl rövid a hatóságok számára, és a döntéshozatal minőségére 
káros hatást gyakorolhat. Mivel a biológiai gyógyszerek elveszítették – vagy hamarosan 
elveszítik – kizárólagossági jogaikat, a biológiailag hasonló gyógyszerek a gyógyszerek 
viszonylag új kategóriáját képezik, a jóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásától számított 
időtartamnak ezért legfeljebb 60 napnak kell lennie.

Módosítás 119
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 90 napon belül végleges döntést 
hoznak. A generikus gyógyszerek esetében 
az említett határidő minden esetben 45 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en
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Módosítás 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 15 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten 
nem írnak elő.

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 30 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 121
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha a (3) és (5) bekezdésben 
meghatározott megfelelő határidőn belül 
nem születik döntés, a kérelmező jogosult 
a terméket az általa javasolt áron 
forgalomba hozni.

törölve
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Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés jóval túlmutat az új kezelések gyors elérhetőségére irányuló célon, nem 
arányos és nincs összhangban a szubszidiaritás elvével. Ezen túlmenően egy ilyen intézkedés 
felboríthatja a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek egyébként is kényes költségvetési 
egyensúlyát.

Módosítás 122
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy nem engedélyezik az 
érintett gyógyszernek a kérelmező által 
javasolt áron történő forgalomba hozatalát, 
a döntésnek objektív és ellenőrizhető 
kritériumok alapján kifejtett indokolást kell 
tartalmaznia az annak alapját képező 
értékelések, szakvélemények vagy 
ajánlások kíséretében. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

(7) Ha az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy nem engedélyezik az 
érintett gyógyszernek a kérelmező által 
javasolt áron történő forgalomba hozatalát, 
a döntésnek objektív és ellenőrizhető 
kritériumok alapján kifejtett indokolást kell 
tartalmaznia. A kérelmezőt tájékoztatni 
kell a rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. fr

Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint szakértői jelentésekkel kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan döntését, amely ellentétes a gyártók kereskedelmi érdekeivel.

Módosítás 123
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok megfelelő kiadványban 
közzéteszik és közlik a Bizottsággal azokat 
a kritériumokat, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak figyelembe kell venniük a 
gyógyszerárak jóváhagyása során.

törölve

Or. fr

Indokolás

Mivel a gyógyszerek árának meghatározása nemzeti hatáskörbe tartozik, a tagállamoknak 
nem kell előre tájékoztatniuk a Bizottságot az ár meghatározására vonatkozó kritériumaikról.

Módosítás 124
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy saját kezdeményezésükre
csökkentik egy konkrétan megnevezett 
gyógyszer árát, a döntésnek objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kifejtett 
indokolást kell tartalmaznia az annak 
alapját képező értékelések, 
szakvélemények vagy ajánlások 
kíséretében. A döntést el kell juttatni a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, akit tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

(9) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy saját kezdeményezésükre 
csökkentik egy konkrétan megnevezett 
gyógyszer árát, a döntésnek objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kifejtett 
indokolást kell tartalmaznia. A döntést el 
kell juttatni a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, akit tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről. A döntést és 
az összefoglaló indokolást hozzáférhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára.

Or. sl

Módosítás 125
Bernadette Vergnaud
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy saját kezdeményezésükre 
csökkentik egy konkrétan megnevezett 
gyógyszer árát, a döntésnek objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kifejtett 
indokolást kell tartalmaznia az annak 
alapját képező értékelések, 
szakvélemények vagy ajánlások 
kíséretében. A döntést el kell juttatni a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, akit tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

(9) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy saját kezdeményezésükre 
csökkentik egy konkrétan megnevezett 
gyógyszer árát, a döntésnek objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kifejtett 
indokolást kell tartalmaznia. A döntést el 
kell juttatni a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, akit tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. fr

Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint szakértői jelentésekkel kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan döntését, amely ellentétes a gyártók kereskedelmi érdekeivel.

Módosítás 126
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt.

Or. cs
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Módosítás 127
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a
termék árának emelése iránti kérelmet 
nyújthasson be. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele, valamint a jogbizonytalanság forrását képező 
„bármikor” szó elhagyása.

Módosítás 128
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthasson be egy termék árának 
emelése iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. en

Módosítás 129
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthasson be egy termék árának 
emelése iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

Ez a javaslat jelentősen növelné az illetékes hatóságokra nehezedő adminisztratív terhet, 
mivel a kérelmek elutasítását követően még akkor is elárasztanák őket a további kérelmek, ha 
a körülmények nem változtak.

Módosítás 130
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem akadályozza a tagállamokat 
abban, hogy az elutasító határozatot 
követően ismételten benyújtott kérelmeket 
elutasítsák, amennyiben a 
körülményekben nem történt jelentős 
változás.

Or. en

Módosítás 131
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelemre vonatkozó
döntésnek az érintett tagállamban 
megállapított követelményeknek 

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelmet jóváhagyó vagy 
visszautasító döntésnek az érintett 
tagállamban megállapított 



AM\916168HU.doc 57/58 PE497.983v01-00

HU

megfelelő, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
történő meghozatalát és a kérelmezővel e 
határidőn belül való közlését.

követelményeknek megfelelő, a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől 
számított 90 napon belül történő 
megvitatását és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését.

Or. sl

Módosítás 132
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelemre vonatkozó 
döntésnek az érintett tagállamban 
megállapított követelményeknek 
megfelelő, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
történő meghozatalát és a kérelmezővel e 
határidőn belül való közlését.

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelemre vonatkozó 
döntésnek az érintett tagállamban 
megállapított követelményeknek 
megfelelő, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
történő meghozatalát és a kérelmezővel e 
határidőn belül való közlését.

Or. en

Módosítás 133
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelemre vonatkozó 
döntésnek az érintett tagállamban 
megállapított követelményeknek 
megfelelő, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
történő meghozatalát és a kérelmezővel e 
határidőn belül való közlését.

A tagállamok biztosítják a gyógyszerár 
emelése iránti kérelemre vonatkozó 
döntésnek az érintett tagállamban 
megállapított követelményeknek 
megfelelő, a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
történő meghozatalát és a kérelmezővel e 
határidőn belül való közlését.
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Or. en


