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Módosítás134
Philippe Juvin

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. fr

Módosítás 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Indokolás

Az új határidők nem reálisak, és jóval túllépnek a Bizottság azon céljának eléréséhez 
szükséges mértéken, hogy biztosítsa új – „rendes” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 
– gyógyszerek rövid időn belüli hozzáférhetőségét.
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Módosítás 136
Michèle Rivasi

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. fr

Módosítás 137
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. sl

Módosítás 138
Kārlis Šadurskis
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 139
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 140
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
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60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. fr

Módosítás 141
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. fr

Indokolás

Az új határidők nem reálisak, és jóval túllépnek a Bizottság azon céljának eléréséhez 
szükséges mértéken, hogy biztosítsa új – „rendes” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 
– gyógyszerek rövid időn belüli hozzáférhetőségét.

Módosítás 142
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt az ebben a bekezdésben 



AM\917073HU.doc 7/105 PE498.042v02-00

HU

meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. fr

Módosítás 143
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok meghatározzák a kérelmező 
által szolgáltatandó információk
kategóriáit és a benyújtandó 
dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 144
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok részletesen meghatározzák 
kérelmező által szolgáltatandó 
információkat és a benyújtandó fő
dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 145
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok meghatározzák a kérelmező 
által szolgáltatandó információk
kategóriáit és a benyújtandó fő
dokumentumokat.

Or. fr

Módosítás 146
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten 
nem írnak elő.

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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.

Or. en

Módosítás 147
Zofija Mazej Kukovič

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

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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 tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. sl

Módosítás 148
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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 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.

Or. en

Módosítás 149
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. fr

Módosítás 150
Michèle Rivasi

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

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. fr

Módosítás 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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. A tagállamok nem kérhetnek 

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. 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.
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semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten 
nem írnak elő.

Or. en

Módosítás 152
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott megfelelő határidőn belül 
nem születik döntés, a kérelmező jogosult 
a kért áremelést alkalmazni.

törölve

Or. fr

Indokolás

E rendelkezések jóval túllépnek az új gyógyszerek gyors rendelkezésre bocsátásának 
biztosítására irányuló célkitűzés megvalósításához szükséges mértéken, és nem állnak 
összhangban sem az arányosság, sem a szubszidiaritás elvével. Egy effajta intézkedés 
ráadásul veszélybe sodorná az állami társadalombiztosítási rendszerek már amúgy is 
törékeny költségvetési egyensúlyát.

Módosítás 153
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy nem, vagy csak részben 
engedélyezik a kérelmező által kért 
áremelést, a döntésnek objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kifejtett 
indokolást kell tartalmaznia, továbbá a

(6) Ha az illetékes hatóságok úgy 
döntenek, hogy nem, vagy csak részben 
engedélyezik a kérelmező által kért 
áremelést, a kérelmezőt tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 



AM\917073HU.doc 13/105 PE498.042v02-00

HU

kérelmezőt tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. fr

Indokolás

Az a követelmény, hogy a hatóságoknak részletes indokolást kelljen szolgáltatniuk a gyártók 
üzleti érdekeivel ellentétes minden újraértékelési döntésükről, aránytalan.

Módosítás 154
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
illetékes hatóságai valamennyi gyógyszerre 
vagy a gyógyszerek meghatározott 
kategóriáira árbefagyasztást vagy 
árcsökkentést rendelnek el, az adott 
tagállamnak közzé kell tennie a döntése 
alapját képező, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokra támaszkodó indokolást, 
adott esetben az árbefagyasztás vagy 
árcsökkenés körébe tartozó 
termékkategóriákra vonatkozó indokolást 
is beleértve.

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
illetékes hatóságai valamennyi gyógyszerre 
vagy a gyógyszerek meghatározott 
kategóriáira árbefagyasztást vagy 
árcsökkentést rendelnek el, az adott 
tagállamnak közzé kell tennie a döntése 
alapját képező indokolást, adott esetben az 
árbefagyasztás vagy árcsökkenés körébe 
tartozó termékkategóriákra vonatkozó 
indokolást is beleértve.

Or. fr

Indokolás

Az a követelmény, hogy a hatóságoknak részletes indokolást kelljen szolgáltatniuk a gyártók 
üzleti érdekeivel ellentétes minden újraértékelési döntésükről, aránytalan

Módosítás 155
Peter Liese
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
illetékes hatóságai valamennyi gyógyszerre 
vagy a gyógyszerek meghatározott 
kategóriáira árbefagyasztást vagy 
árcsökkentést rendelnek el, az adott 
tagállamnak közzé kell tennie a döntése 
alapját képező, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokra támaszkodó indokolást, adott 
esetben az árbefagyasztás vagy 
árcsökkenés körébe tartozó 
termékkategóriákra vonatkozó indokolást 
is beleértve.

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
illetékes hatóságai valamennyi gyógyszerre 
vagy a gyógyszerek meghatározott 
kategóriáira árbefagyasztást vagy 
árcsökkentést rendelnek el, az adott 
tagállamnak közzé kell tennie a döntése 
alapját képező, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokra támaszkodó indokolást, adott 
esetben az árbefagyasztás vagy 
árcsökkenés körébe tartozó 
termékkategóriákra vonatkozó indokolást 
is beleértve. A tagállamoknak éves 
felülvizsgálatot kell végezniük.

Or. en

Módosítás 156
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt.

Or. cs
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Módosítás 157
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok garantálják a
jogot a forgalombahozatali engedély 
jogosultja számára, hogy felmentésre 
irányuló kérelmet nyújthat be. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása, valamint a „bármikor” szó törlése, mert jogi bizonytalanság 
forrásává válhat.

Módosítás 158
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt. Az illetékes hatóságok 

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja kérelmet nyújthat be a felmentés 
iránt Az illetékes hatóságok hivatalos 
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hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

átvételi elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

Ez a javaslat jelentősen megnövelné az illetékes hatóságok adminisztratív terheit, mivel a 
felmentés alkalmazására irányuló folyamodványt elutasító bármely döntésük esetén kérelmek 
egész áradatával kellene szembenézniük még akkor is, ha a körülmények nem változtak meg.

Módosítás 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. Ezeket az 
okokat egy előzetesen meghatározott és a
tagállamban megfelelő módon közzétett 
listán fel kell sorolni. A kérelemnek 
megfelelő indokolást kell tartalmaznia. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthat be a felmentés iránt. Az 
illetékes hatóságok hivatalos átvételi 
elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. en

Módosítás 160
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés



AM\917073HU.doc 17/105 PE498.042v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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 felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

Or. sl

Módosítás 161
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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 felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

Or. en
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Módosítás 162
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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 felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

Or. en

Módosítás 163
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A 
felmentés megadása esetén az illetékes 
hatóságok haladéktalanul bejelentik az 
engedélyezett áremelést.
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Or. fr

Módosítás 164
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. 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. A felmentés 
megadása esetén az illetékes hatóságok 
haladéktalanul bejelentik az engedélyezett 
áremelést.

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését.

Or. fr

Indokolás

Az a követelmény, hogy a hatóságoknak részletes indokolást kelljen szolgáltatniuk a gyártók 
üzleti érdekeivel ellentétes minden újraértékelési döntésükről, aránytalan.

Módosítás 165
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 60 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Ha a kérelmet 

A tagállamok biztosítják a (2) bekezdésben 
említett kérelemre vonatkozó, indokolással 
ellátott döntésnek a 90 napon belül történő 
meghozatalát és a kérelmezővel e határidőn 
belül való közlését. Ha a kérelmet 
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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. A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

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. A 
felmentés megadása esetén az illetékes 
hatóságok haladéktalanul bejelentik az 
engedélyezett áremelést.

Or. fr

Indokolás

A 90 napos határidőt fenn kell tartani annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a 
gyógyszerek értékelésének minősége – és ebből következően a beteg számára nyújtott 
szolgáltatás minősége – a tagállamokban.

Módosítás 166
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a 
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
határidő kizárólag egy alkalommal, 
további 60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az új határidők nem reálisak, és jóval túllépnek a Bizottság azon céljának eléréséhez 
szükséges mértéken, hogy biztosítsa új – „rendes” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 
– gyógyszerek rövid időn belüli hozzáférhetőségét.

Módosítás 167
Zofija Mazej Kukovič
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
határidő kizárólag egy alkalommal, további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
határidő kizárólag egy alkalommal, további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. sl

Módosítás 168
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
határidő kizárólag egy alkalommal, további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
határidő kizárólag egy alkalommal, további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 169
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő 
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határidő kizárólag egy alkalommal, további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

határidő kizárólag egy alkalommal, további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 170
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő
határidő kizárólag egy alkalommal, további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. fr

Módosítás 171
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül nagy számú kérelem esetén a
(3) bekezdésben meghatározott megfelelő
határidő kizárólag egy alkalommal, további
60 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Rendkívül nagy számú kérelem esetén az 
ebben a bekezdésben meghatározott 
határidő kizárólag egy alkalommal további
90 nappal meghosszabbítható. A 
kérelmezőt a (3) bekezdésben 
meghatározott határidő lejárta előtt 
értesítik a határidő meghosszabbításáról.

Or. fr



AM\917073HU.doc 23/105 PE498.042v02-00

HU

Indokolás

A 90 napos határidőt fenn kell tartani annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a 
gyógyszerek értékelésének minősége – és ebből következően a beteg számára nyújtott 
szolgáltatás minősége – a tagállamokban.

Módosítás 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
árak átláthatóságának hiányából fakadó 
esetleges torzító hatások megelőzése 
érdekében a gyógyszertárak információval 
rendelkezzenek a biztosított személy 
felhasználására szolgáló gyógyszer 
kereskedelmi áráról.

Or. de

Indokolás

Az önkéntes megállapodások, például a gyógyszergyártók és az egészségbiztosítási alapok 
közötti diszkontmegállapodások egyre általánosabbá válnak, és a forgalmazott gyógyszerek 
széles hányadára érvényesek. Ezek a megállapodások lehetetlenné teszik az orvosok és a 
gyógyszerészek számára, hogy bizonyossággal ismerjék az aktuális árakat, így nem mindig a 
legkedvezőbb árú gyógyszer kerül a beteghez.

Módosítás 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a beteg 
vagy a biztosított személy is ténylegesen 
részesüljön a megállapodás szerint 
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támogatott árból fakadó előnyökből.  El 
kell kerülni az árak átláthatóságának 
minden hiányosságát, ami torzuláshoz 
vezethet.

Or. de

Módosítás 174
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A nyereség ellenőrzése
Ha egy tagállam a gyógyszerek 
forgalomba hozataláért felelős személyek 
tevékenységének nyereségességét 
közvetlenül vagy közvetetten ellenőrző 
rendszert alakít ki, az érintett tagállam 
megfelelő kiadványban közzéteszi és 
eljuttatja a következő információkat a 
Bizottsághoz:
a) az érintett tagállamban a nyereségesség 
meghatározására használt módszer vagy 
módszerek: árbevétel-arányos eredmény 
és/vagy tőkehozam;
b) az érintett tagállamban a gyógyszerek 
forgalomba hozataláért felelős személyek 
számára engedélyezett mindenkori 
nyereség mértéke;
c) azok a kritériumok, amelyek alapján az 
érintett tagállamban az egyes gyógyszerek 
forgalomba hozataláért felelős személyek 
számára a nyereség mértékét 
engedélyezik, valamint azok a 
kritériumok, amelyek alapján e személyek 
számára engedélyezik, hogy a megadott 
mértéken felüli nyereséget visszatartsák;
d) az a maximális nyereségszázalék, 
amelyet az érintett tagállamban bármely, 
a gyógyszerek forgalomba hozataláért 
felelős személy a megadott mértéken felül 
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visszatarthat.
Az első albekezdésben említett 
információkat évente egyszer, illetve 
jelentős változtatások alkalmával frissíteni 
kell.
Ha egy tagállam a nyereség közvetlen 
vagy közvetett ellenőrzésének rendszerén 
túl a nyereségellenőrzés rendszerében 
nem érintett, meghatározott 
gyógyszerfajták árát ellenőrző rendszert is 
működtet, az ilyen árellenőrzésekre adott 
esetben a 3., 4. és 5. cikket kell 
alkalmazni. Az említett cikkek azonban 
nem alkalmazandók abban az esetben, ha 
a nyereség közvetlen vagy közvetett 
ellenőrzési rendszerének szokásos 
működése eredményeként kivételesen 
rögzítik egyes gyógyszerek árát.

Or. cs

Módosítás 175
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti a 
gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti a 
gyógyszer befogadását.

Or. cs
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Módosítás 176
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti a 
gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja –
illetve kérelmezője attól a pillanattól 
kezdve, hogy az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekkel foglalkozó (a 
726/2004/EK rendelet szerint létrehozott) 
bizottságtól vagy egy illetékes nemzeti 
hatóságtól pozitív véleményt kapott –
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy kérelmezője az 
általa választott rendszeren vagy 
kategórián belül kérheti a gyógyszer 
befogadását. 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 visszatérítés” 
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, ami megkönnyíti, hogy a betegek 
hozzájussanak az új gyógyszerekhez.

Módosítás 177
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti 
a gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Az 
illetékes hatóságok hivatalos átvételi 
elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. en

Módosítás 178
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti 
a gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok garantálják a jogot a
forgalombahozatali engedély jogosultja
számára, hogy kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Az 
illetékes hatóságok hivatalos átvételi 
elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. fr
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Indokolás

A megfogalmazás pontosítása, valamint a „bármikor” szó törlése, mert jogi bizonytalanság 
forrásává válhat. Ezen túlmenően, annak eldöntése, hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja kérelmezheti-e egy gyógyszernek egy egyedi kategóriába való besorolását, 
tagállami hatáskörbe tartozik.

Módosítás 179
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti 
a gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthat be egy gyógyszer 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe 
történő befogadása iránt. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. en

Módosítás 180
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. Ha a 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
kérelmet nyújthat be egy gyógyszer 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe 
történő befogadása iránt. Az illetékes 
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nemzeti egészségbiztosítási rendszeren 
belül több támogatási rendszer vagy 
kategória működik, a forgalombahozatali 
engedély jogosultja az általa választott 
rendszeren vagy kategórián belül kérheti 
a gyógyszer befogadását. Az illetékes 
hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

hatóságok hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

Ellentétes a szubszidiaritás elvével. A támogatási kategória kiválasztására vonatkozó 
eljárásnak tagállami hatáskörben kell maradnia. 

Módosítás 181
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kérelmező által szolgáltatandó 
felvilágosítások kategóriáit és a
benyújtandó dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 182
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok részletesen 
meghatározzák kérelmező által
szolgáltatandó felvilágosításokat és a
benyújtandó fő dokumentumokat.
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Or. en

Módosítás 183
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok meghatározzák a 
kérelmező által benyújtandó adatok 
kategóriáit és a benyújtandó fő
dokumentumokat.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 184
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

esetében az említett határidő 25 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. hu

Indokolás

A Bizottság által javasolt 15 napos határidő a hatóságok számára nehezen betartható. A 
túlzottan rövid határidő a döntéshozatal minőségét rontja.

Módosítás 185
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. sl

Módosítás 186
Kārlis Šadurskis
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 90 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. en

Módosítás 187
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. Azonban azon gyógyszerek 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
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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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

esetében az említett határidő 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. en

Módosítás 188
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. fr

Indokolás

Az új határidők nem reálisak, és jóval túllépnek a Bizottság azon céljának eléréséhez 
szükséges mértéken, hogy biztosítsa új – „rendes” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező 
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– gyógyszerek rövid időn belüli hozzáférhetőségét.

Módosítás 189
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A biológiailag hasonló 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
60 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszert már befogadták a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A javasolt 15 napos határidő tűl rövid a hatságok 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. 
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Módosítás 190
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 45 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. en

Módosítás 191
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
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meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 45 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok megfontolják 
annak lehetőségét, hogy valamely 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására irányuló 
kérelemmel kapcsolatos döntésüket 
egészségügyi technológiaértékelés alapján 
hozzák meg.

Or. fr

Módosítás 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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 30 nap,
feltéve, hogy a generikus gyógyszer a 
2001/83/EK irányelvnek megfelelően a 
lényegét tekintve hasonló a referencia-
gyógyszerhez, és amennyiben a referencia-
gyógyszert már befogadták a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe.
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Or. en

Módosítás 193
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. 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-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által az érintett tagállamban megállapított 
követelményeknek megfelelően benyújtott, 
a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelemre vonatkozó döntést a kérelem 
kézhezvételétől számított 90 napon belül 
meghozzák és a kérelmezővel e határidőn 
belül közlik. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer a 
2001/83/EK irányelv értelmében a 
lényegét tekintve hasonló, és már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe Amennyiben a generikus 
gyógyszerek a referencia-gyógyszerhez 
viszonyítva különbségeket mutatnak –
például csomagolásuk vagy kezelési 
utasításuk tekintetében –, úgy a 
tagállamok elrendelhetik e gyógyszerek 
újraértékelését.

Or. fr

Indokolás

Egyetlen határidő-rendszert kellene meghatározni. E 90 napos határidőt fenn kell tartani 
annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a gyógyszerek értékelésének minősége – és 
ebből következően a beteg számára nyújtott szolgáltatás minősége – a tagállamokban. Az 
Európai Bizottság által megvalósított nyilvános konzultáció ugyanis kimutatta, hogy a részt 
vevő felek többsége, közöttük az eredeti gyógyszertermékek gyártói is kielégítőnek tartják a 
jelenlegi határidőket. E határidők szükségesek a minőségi értékeléshez, tekintettel ez egyre 
bonyolultabb és innovatívabb kutatáson alapuló termékek jelenlétére.
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Módosítás 194
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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 25 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. hu

Indokolás

A Bizottság által javasolt 15 napos határidő a hatóságok számára nehezen betartható. A 
túlzottan rövid határidő a döntéshozatal minőségét rontja.

Módosítás 195
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok értesítik 
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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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. cs

Módosítás 196
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 

(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. Azon gyógyszerek tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 
döntéshozatali eljárás részeként 
egészségügyi technológiaértékelést 
alkalmaznak, a határidő ugyancsak 90 nap.
A generikus gyógyszerek esetében az 
említett határidő 30 nap, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
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amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. sl

Módosítás 197
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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, akkor a határidő futását 
felfüggesztik, és 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 90 nap, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en

Módosítás 198
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
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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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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 30 nap, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe.

Or. en

Módosítás 199
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 

(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. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 45 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
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esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. fr

Módosítás 200
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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 25 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A biológiailag hasonló 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
60 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszert már befogadták a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe. 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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Indokolás

A javasolt 15 napos határidő túl rövid a hatságok 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 201
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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 45 nap, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en

Módosítás 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
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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 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. 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 30 nap,
feltéve, hogy a generikus gyógyszer a 
2001/83/EK irányelvnek megfelelően a 
lényegét tekintve hasonló a referencia-
gyógyszerhez, és amennyiben a referencia-
gyógyszert már befogadták a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe.

Or. en

Módosítás 203
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
7 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 

(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. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer a 
2001/83/EK irányelv értelmében a 
lényegét tekintve hasonló, és már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
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esetében az említett határidő 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten 
nem írnak elő.

rendszerbe.

Or. fr

Indokolás

A 90 napos határidőt fenn kell tartani annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a 
gyógyszerek értékelésének minősége – és ebből következően a beteg számára nyújtott 
szolgáltatás minősége – a tagállamokban. A Bizottság által tartott nyilvános konzultáció 
feltárta, hogy az érintett szereplők zöme, közöttük az eredeti gyógyszereket gyártó társaságok 
is kielégítőnek tekintik a jelenlegi határidőket. E határidők alapvetők a megfelelő értékelés 
elvégzéséhez, tekintettel ez egyre bonyolultabb és innovatívabb kutatás alapján kifejlesztett 
termékek jelenlétére.

Módosítás 204
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 50 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
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(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók. . 

(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

Or. hu

Indokolás

A Bizottság által javasolt 30 napos határidő a hatóságok számára nehezen betartható. A 
túlzottan rövid határidő a döntéshozatal minőségét rontja.

Módosítás 205
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. Azon gyógyszerek tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 
döntéshozatali eljárás részeként 
egészségügyi technológiaértékelést 
alkalmaznak, a határidő ugyancsak
legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 60 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

Or. sl

Módosítás 206
Kārlis Šadurskis
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő nem 
haladhatja meg a 180 napot, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. Az 
említett határidők e cikk (5) bekezdésének, 
illetve a 3. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően meghosszabbíthatók, illetve a 
megelőző bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban felfüggeszthetők.

Or. en

Módosítás 207
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő nem 
haladhatja meg a 60 napot, amennyiben a 
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részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. Az 
említett határidők e cikk (5) bekezdésének, 
illetve a 3. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően meghosszabbíthatók.

Or. en

Módosítás 208
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő nem 
haladhatja meg a 90 napot, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. Az 
említett határidők e cikk (5) bekezdésének, 
illetve a 3. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően meghosszabbíthatók.

Or. fr
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Módosítás 209
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 50 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. A biológiailag hasonló 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 120 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

Or. en

Indokolás

A javasolt 30 napos határidő túl rövid a hatságok 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 120 napnak kell lennie. 

Módosítás 210
Christofer Fjellner
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő nem 
haladhatja meg a 90 napot, amennyiben a 
referencia-gyógyszert már befogadták a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe. Az 
említett határidők e cikk (5) bekezdésének, 
illetve a 3. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően meghosszabbíthatók.

Or. en

Módosítás 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a 
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
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részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő
legfeljebb 60 nap, feltéve, hogy a 
generikus gyógyszer a 2001/83/EK 
irányelv értelmében a lényegét tekintve 
hasonló a referencia-gyógyszerhez, és
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

Or. en

Módosítás 212
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
120 napot. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő
nem haladhatja meg a 30 napot, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe. Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.

(6) Saját belső eljárásaiktól függetlenül a 
tagállamok biztosítják, hogy az e cikk
(5) bekezdésében meghatározott 
gyógyszer-befogadási eljárás és a 
3. cikkben meghatározott árjóváhagyási 
eljárás teljes időtartama nem haladja meg a
180 napot. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer a 
2001/83/EK irányelv értelmében a 
lényegét tekintve hasonló, és már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe Az említett határidők e cikk
(5) bekezdésének, illetve a 3. cikk
(5) bekezdésének megfelelően 
meghosszabbíthatók.
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Or. fr

Indokolás

Egyetlen határidő-rendszert kellene meghatározni. E 90 napos határidőt fenn kell tartani 
annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a gyógyszerek értékelésének minősége – és 
ebből következően a beteg számára nyújtott szolgáltatás minősége – a tagállamokban. Az 
Európai Bizottság által megvalósított nyilvános konzultáció ugyanis kimutatta, hogy a részt 
vevő felek többsége, közöttük az eredeti gyógyszertermékek gyártói is kielégítőnek tartják a 
jelenlegi határidőket. E határidők szükségesek a minőségi értékeléshez, tekintettel ez egyre 
bonyolultabb és innovatívabb kutatáson alapul termékek jelenlétére. Még ha kívánatos is a 
döntéshozatal meggyorsítása azon generikus gyógyszerek esetében, amelyek referencia-
gyógyszere már értékelésen esett át, a generikus gyógyszerek értékelésének lehetségesnek kell 
maradnia, ha a szóban forgó gyógyszer a lényeget tekintve nem hasonló a referencia-
gyógyszerekhez viszonyítva. Bizonyos generikus gyógyszerek ugyanis különbözhetnek a 
referencia-gyógyszertől, például csomagolásuk vagy kezelési utasításaik tekintetében. Ezért 
megfelelő határidőket kell hagyni, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, 
hogy elvégezhessék e gyógyszerek színvonalas értékelését.

Módosítás 213
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett döntéseknek a 
döntés alapjául szolgáló értékeléseket, 
szakértői véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmazniuk kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat és a 
8. cikkben meghatározott jogorvoslati 
eljárás lehetőségét is –, valamint a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
határidejéről.

Az e bekezdésben említett döntéseknek a 
döntés alapjául szolgáló értékeléseket, 
szakértői véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmazniuk kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. en

Módosítás 214
Michèle Rivasi
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett döntéseknek a 
döntés alapjául szolgáló értékeléseket, 
szakértői véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmazniuk kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat és a 
8. cikkben meghatározott jogorvoslati 
eljárás lehetőségét is –, valamint a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának 
határidejéről.

Az e bekezdésben említett döntéseknek a 
döntés alapjául szolgáló értékeléseket, 
szakértői véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmazniuk kell. 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

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. 

Módosítás 215
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megelőző bekezdésben említett döntések 
alapjául szolgáló kritériumok között 
szerepelniük kell olyan értékeléseknek, 
amelyek tárgyát a kielégítetlen orvosi 
szükségletek és a klinikai előnyök, a 
társadalmi haszon, az innováció és a 
lakosság legsérülékenyebb csoportjainak 
védelme képezik.

Or. es
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Módosítás 216
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

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 
annak eldöntése során, hogy egy 
gyógyszert befogadnak-e a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe.

törölve

Or. fr

Indokolás

Mivel a gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási rendszerbe történő befogadásáról szóló döntés 
nemzeti hatáskörbe tartozik, a tagállamoknak nem kell tájékoztatniuk a Bizottságot az 
értékelési kritériumaikról.

Módosítás 217
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

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 
annak eldöntése során, hogy egy 
gyógyszert befogadnak-e a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe.

(8) A tagállamok megfelelő kiadványban 
közzéteszik és közlik a Bizottsággal azokat 
a kritériumokat, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak figyelembe kell venniük 
annak eldöntése során, hogy egy 
gyógyszert befogadnak-e a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe. E 
kritériumok között szerepelniük kell olyan 
értékeléseknek, amelyek tárgyát a 
kielégítetlen orvosi szükségletek és a 
klinikai előnyök, a társadalmi haszon, az 
innováció és a lakosság legsérülékenyebb 
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csoportjainak védelme képezik

Or. es

Módosítás 218
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Jogorvoslati eljárás a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadására vonatkozó határidők be nem 
tartása esetén

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be 
nem tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.
(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel: 

     a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
céljából;
      b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
     c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása. 
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
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bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől. 

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit. 

(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit. 
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek. 
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
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hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független. 
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. cs

Módosítás 219
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Jogorvoslati eljárás a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadására vonatkozó határidők be nem 
tartása esetén
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be 
nem tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.
(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:
a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
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céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.

A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani,
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 



AM\917073HU.doc 59/105 PE498.042v02-00

HU

amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független.
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. fr

Indokolás

Ez a javaslat már a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása tekintetében is 
megkérdőjelezhető, ezen kívül a meglévő rendszerekhez képest túlságosan bonyolult és 
redundáns. Szükségtelen adminisztratív költségeket igényelne és felesleges pénzügyi terheket 
okozna, mivel a jogorvoslati – közöttük bírósági – eljárások már léteznek a tagállamokban. 
Ráadásul ezek az eljárások nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, amely a gyógyszerek 
árának jóváhagyására, valamint az egészségbiztosítási rendszerek keretében nyújtott 
költségtérítés engedélyezésére irányuló közigazgatási eljárásokkal foglalkozik. 

Módosítás 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Jogorvoslati eljárás a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadására vonatkozó határidők be nem 
tartása esetén
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be 
nem tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.
(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:
a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
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intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független.
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
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az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. en

Módosítás 221
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Jogorvoslati eljárás a gyógyszerek 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadására vonatkozó határidők be nem 
tartása esetén
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be 
nem tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.
(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:
a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
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időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
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említett szervtől független.
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. sl

Módosítás 222
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be nem 
tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

A tagállamok biztosítják, hogy a 7. cikkben 
meghatározott határidők be nem tartása 
esetén hatékony és gyors jogorvoslati 
eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:

törölve

a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
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hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
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bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független. 
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. en

Módosítás 223
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be nem 
tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

A tagállamok biztosítják, hogy a 7. cikkben 
meghatározott határidők be nem tartása 
esetén hatékony és gyors jogorvoslati 
eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:
a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
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céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre,
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
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kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független.
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott 
módon – jogilag kötelező.

Or. fr

Indokolás

Jóllehet lényeges, hogy a tagállamok rendelkezzenek a jogorvoslati eljárásokról, a Bizottság 
túllépte hatáskörét azáltal, hogy túlzott alapossággal ismertette a végrehajtási utasításokat. 
Azt is nehéz elfogadni, hogy egy hatóságnak kártérítést és késedelmi kamatot kelljen fizetnie 
egy gyógyszeripari cég számára.

Módosítás 224
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
7. cikkben meghatározott határidők be nem 

A tagállamok biztosítják, hogy a 7. cikkben 
meghatározott határidők be nem tartása 
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tartása esetén hatékony és gyors 
jogorvoslati eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

esetén hatékony és gyors jogorvoslati 
eszközök állnak a kérelmező 
rendelkezésére.

(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, 
amelyet a következő hatáskörökkel 
ruháznak fel:

törölve

a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett 
érdekek további sérelmének elkerülése 
céljából;
b) kártérítés megítélése a kérelmező 
számára a 7. cikkben meghatározott 
határidők be nem tartása és kártérítés 
követelése esetén, amennyiben az illetékes 
hatóság nem tudja bizonyítani, hogy a 
késedelem nem neki tulajdonítható;
c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.
A c) pont alkalmazásában a kényszerítő 
bírságot a jogsértés súlyossága és 
időtartama függvényében kell kiszámítani, 
és oly módon, hogy az valóban 
visszatartson a további jogsértésektől.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az első albekezdésben említett szerv 
figyelembe veheti az e bekezdés alapján 
hozott potenciális intézkedések várható 
következményeit valamennyi nagy 
valószínűséggel veszélyeztetett érdekre, 
valamint a közérdekre nézve, és 
határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.
(3) Az ideiglenes intézkedés 
elrendelésének mellőzéséről szóló 
határozat nem érinti az ilyen 
intézkedéseket kérő személy egyéb 
követeléseit.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogorvoslati eljárásokért felelős hatóságok 
által hozott határozatok ténylegesen 
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végrehajthatók legyenek.
(5) A (2) bekezdésben említett szerv 
független az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának ellenőrzéséért vagy az 
egészségbiztosítási rendszer által 
támogatott gyógyszerek körének 
meghatározásáért felelős illetékes 
hatóságoktól.
(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. 
Amennyiben az említett szerv jellegét 
tekintve nem bírói szerv, rendelkezéseket 
kell hozni olyan eljárások biztosítására, 
amelyek révén a független szerv által 
hozott valamennyi, állítólagosan 
jogellenes intézkedést vagy az arra 
átruházott hatáskörök gyakorlása során 
elkövetett bármilyen állítólagos hibát 
bírósági felülvizsgálat vagy olyan más 
szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává 
lehet tenni, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 267. cikke 
szerinti bíróság, és mind az illetékes 
hatóságtól, mind a (2) bekezdésben 
említett szervtől független.
A (2) bekezdésben említett szerv tagjainak 
kinevezése és hivatali idejük megszűnése a 
kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő 
és a visszahívhatóság tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett történik, 
mint a bírák esetében. Legalább az 
említett szerv elnökének ugyanolyan jogi 
és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, 
mint a bírói testület tagjainak. Az említett 
szerv döntéseit kontradiktórius eljárásban 
hozza meg, és e döntések végrehajtása –
az egyes tagállamok által meghatározott
módon – jogilag kötelező.

Or. en

Módosítás 225
Bernadette Vergnaud



AM\917073HU.doc 71/105 PE498.042v02-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében egy gyógyszert kizárnak a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, 
vagy amelynek értelmében módosítják az 
érintett termék támogatásának mértékét 
vagy feltételeit, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon alapuló indokolást kell 
tartalmaznia. Az ilyen döntésnek a döntés 
alapjául szolgáló értékeléseket, szakértői 
véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmaznia kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

(1) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében egy gyógyszert kizárnak a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, 
vagy amelynek értelmében módosítják az 
érintett termék támogatásának mértékét 
vagy feltételeit, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon alapuló 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

Az a követelmény, hogy a hatóságoknak szakértői véleményt vagy támogató ajánlásokat 
kelljen szolgáltatniuk a gyártók üzleti érdekeivel ellentétes minden újraértékelési döntésükről, 
aránytalan.

Módosítás 226
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében egy gyógyszert kizárnak a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, 
vagy amelynek értelmében módosítják az 
érintett termék támogatásának mértékét 
vagy feltételeit, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon alapuló indokolást kell 
tartalmaznia. Az ilyen döntésnek a döntés 

(1) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében egy gyógyszert kizárnak a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, 
vagy amelynek értelmében módosítják az 
érintett termék támogatásának mértékét 
vagy feltételeit, objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon alapuló indokolást kell 
tartalmaznia. Az ilyen döntéseknek 
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alapjául szolgáló értékeléseket, szakértői 
véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmaznia kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

magukba kell foglalniuk olyan 
értékeléseket, amelyek tárgyát a
kielégítetlen orvosi szükségletek, a 
klinikai hatás és a társadalmi költségek, 
valamint és a lakosság legsérülékenyebb 
csoportjainak védelme képezik, továbbá a
döntés alapjául szolgáló értékeléseket, 
szakértői véleményeket vagy ajánlásokat is 
tartalmaznia kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. es

Módosítás 227
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében a gyógyszerek egy kategóriáját 
kizárják a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerből, vagy amelynek értelmében 
módosítják az érintett kategória 
támogatásának mértékét vagy feltételeit, 
objektív és ellenőrizhető kritériumokon 
alapuló indokolást kell tartalmaznia, 
amelyet megfelelő kiadványban közzé kell 
tenni.

(2) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében a gyógyszerek egy kategóriáját 
kizárják a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerből, vagy amelynek értelmében 
módosítják az érintett kategória 
támogatásának mértékét vagy feltételeit, 
objektív és ellenőrizhető kritériumokon 
alapuló indokolást kell tartalmaznia.

Or. fr

Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint a hatóságoknak részletes indokolást kell 
szolgáltatniuk minden olyan döntésük esetében, amely egy gyógyszeripari terméket kizár a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, és ezért ellentétes a gyártók üzleti érdekeivel.
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Módosítás 228
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében a gyógyszerek egy kategóriáját 
kizárják a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerből, vagy amelynek értelmében 
módosítják az érintett kategória 
támogatásának mértékét vagy feltételeit, 
objektív és ellenőrizhető kritériumokon 
alapuló indokolást kell tartalmaznia, 
amelyet megfelelő kiadványban közzé kell 
tenni.

(2) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében a gyógyszerek egy kategóriáját 
kizárják a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerből, vagy amelynek értelmében 
módosítják az érintett kategória 
támogatásának mértékét vagy feltételeit, 
objektív és ellenőrizhető kritériumokon 
alapuló indokolást kell tartalmaznia, 
amelyet megfelelő kiadványban közzé kell 
tenni. E kritériumok között szerepelniük 
kell olyan értékeléseknek, amelyek tárgyát 
a kielégítetlen orvosi szükségletek, a 
klinikai hatás és a társadalmi költségek, 
valamint és a lakosság legsérülékenyebb 
csoportjainak védelme képezik.

Or. es

Módosítás 229
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A gyógyszerek besorolása az 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásuk céljából
(1) A (2), (3) és (4) bekezdés 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
gyógyszereket a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásuk céljából terápiás vagy egyéb 
kritériumok alapján csoportosítják vagy 
sorolják be.
(2) A tagállamok megfelelő kiadványban 
közzéteszik és közlik a Bizottsággal a 
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gyógyszerek besorolásánál az 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásuk céljából használt objektív és 
ellenőrizhető kritériumokat.
(3) A csoportosítás vagy besorolás alá eső 
gyógyszerek esetében a tagállamok 
megfelelő kiadványban közzéteszik és 
közlik a Bizottsággal azokat a 
módszereket, amelyeket a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszer keretében 
történő támogatásuk mértékének és 
feltételeinek meghatározására használtak.
(4) A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának kérésére az illetékes 
hatóságok megnevezik azokat az objektív 
adatokat, amelyek alapján – a (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott 
kritériumok és módszerek alkalmazásával 
– meghatározták a gyógyszertámogatás 
módozatait. Ilyen esetben az illetékes 
hatóságok tájékoztatják továbbá a 
forgalombahozatali engedély jogosultját a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. cs

Módosítás 230
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
Meghatározott gyógyszerek rendelésének 
ellenőrzésére és ösztönzésére irányuló 
intézkedések
(1) A (2), (3) és (4) bekezdés 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
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tagállamok meghatározott gyógyszerek 
rendelésének ellenőrzésére és ösztönzésére 
irányuló intézkedéseket hoznak.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon kell alapulniuk.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket – beleértve az alapjukul 
szolgáló értékeléseket, szakértői 
véleményeket vagy ajánlásokat is –
megfelelő kiadványban közzé kell tenni.
(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
intézkedések érintik a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának érdekeit vagy jogi 
helyzetét, kérésére az illetékes hatóságok 
megnevezik azokat az objektív adatokat és 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghozták az adott gyógyszerre vonatkozó 
intézkedéseket. Ilyen esetben az illetékes 
hatóságok tájékoztatják továbbá a 
forgalombahozatali engedély jogosultját a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. cs

Módosítás 231
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2), (3) és (4) bekezdés alkalmazandó 
abban az esetben, ha a tagállamok 
meghatározott gyógyszerek rendelésének 
ellenőrzésére és ösztönzésére irányuló 
intézkedéseket hoznak.

(1) A (2) és (3) bekezdés alkalmazandó 
abban az esetben, ha a tagállamok 
meghatározott gyógyszerek rendelésének 
ellenőrzésére és ösztönzésére irányuló 
intézkedéseket hoznak.

Or. fr
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Módosítás 232
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket – beleértve az alapjukul 
szolgáló értékeléseket, szakértői
véleményeket vagy ajánlásokat is –
megfelelő kiadványban közzé kell tenni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az a követelmény, hogy a hatóságoknak szakértői véleményt vagy támogató ajánlásokat 
kelljen szolgáltatniuk a gyártók üzleti érdekeivel ellentétes minden újraértékelési döntésükről, 
aránytalan.

Módosítás 233
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket – beleértve az alapjukul 
szolgáló értékeléseket, szakértői 
véleményeket vagy ajánlásokat is –
megfelelő kiadványban közzé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket – beleértve az alapjukul 
szolgáló értékeléseket, szakértői 
véleményeket vagy ajánlásokat is –
megfelelő kiadványban meg kell jelentetni 
és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. sl

Módosítás 234
Michèle Rivasi
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
intézkedések érintik a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának érdekeit vagy jogi 
helyzetét, kérésére az illetékes hatóságok 
megnevezik azokat az objektív adatokat és 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghozták az adott gyógyszerre vonatkozó 
intézkedéseket. Ilyen esetben az illetékes 
hatóságok tájékoztatják továbbá a 
forgalombahozatali engedély jogosultját a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bíróság a C-62/09 ügyben 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 235
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
intézkedések érintik a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának érdekeit vagy jogi 
helyzetét, kérésére az illetékes hatóságok 
megnevezik azokat az objektív adatokat és 

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
intézkedések érintik a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának érdekeit vagy jogi 
helyzetét, kérésére az illetékes hatóságok 
megnevezik azokat az objektív adatokat és 
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kritériumokat, amelyek alapján meghozták 
az adott gyógyszerre vonatkozó 
intézkedéseket. Ilyen esetben az illetékes 
hatóságok tájékoztatják továbbá a 
forgalombahozatali engedély jogosultját a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

kritériumokat, amelyek alapján meghozták 
az adott gyógyszerre vonatkozó 
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Jóllehet természetes, hogy a forgalombahozatali engedélyek jogosultjait tájékoztatni kell 
annak okairól, hogy bizonyos gyógyszerek felírását ellenőrzés alá vetik vagy ösztönzik, az 
ilyen intézkedések általában az egészségüggyel kapcsolatos kiadások korlátozásának céljával 
hozott nemzeti döntések következményei. Ellentmondásos volna ezért egy olyan rendelkezés, 
amely pénzügyi kompenzációt ír elő ilyen intézkedések esetében.

Módosítás 236
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3., 4., 5. és 7. cikkben meghatározott 
határidőket a kérelem vagy adott esetben a 
kiegészítő információk kézhezvétele és a 
megfelelő döntés hatálybalépése közötti 
időszakként kell értelmezni. A döntés 
meghozatalához és hatályba léptetéséhez 
szükséges szakértői értékeléseket és 
adminisztratív lépéseket az előírt 
határidőkön belül kell végrehajtani.

A 3., 4., 5. és 7. cikkben meghatározott 
határidőket a kérelem vagy adott esetben a 
kiegészítő információk kézhezvétele és a 
megfelelő döntés meghozatala közötti 
időszakként kell értelmezni. A döntés 
meghozatalához és hatályba léptetéséhez 
szükséges szakértői értékeléseket és 
adminisztratív lépéseket az előírt 
határidőkön belül kell végrehajtani.

Or. cs

Módosítás 237
Christofer Fjellner
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A generikus gyógyszerek esetében 
azonban a határidőkbe nem kell 
beszámítani bizonyos végrehajtási 
időszakot és a hatályba lépéshez szükséges 
bizonyos időszakot, azzal a feltétellel, hogy 
ezen időszakok egyike sem haladja meg az 
egy naptári hónapot, és hogy ezeket az 
időszakokat nemzeti jogszabályok vagy 
igazgatási irányvonalak kifejezetten 
szabályozzák.

Or. en

Módosítás 238
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Olyan döntéshozatali eljárás 
esetében, amely a kérelmet benyújtó 
laboratórium és az illetékes hatóság között 
tárgyalást ír elő, a 3., 4., 5. és 7. cikkekben 
megszabott határidők felfüggesztésre 
kerülnek mindaddig, amíg az illetékes 
hatóság a javaslataira kézhez nem kapja a 
kérelmet benyújtó laboratórium válaszát.

Or. fr

Módosítás 239
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség kiegészítő 
igazolása
Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát 
és biológiai egyenértékűségét.

Or. en

Módosítás 240
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség kiegészítő 
igazolása

A minőség, biztonságosság, hatásosság, 
biológiai egyenértékűség és biológiai
hasonlóság kiegészítő igazolása

Or. fr

Indokolás

Ennek az átdolgozásnak a „hozzáadott értékét” az adja, hogy különleges rendelkezéseket épít 
be a generikus gyógyszerek tekintetében. Valamennyi generikus gyógyszer – többek között a 
bioterápia – lefedése érdekében azonban hivatkozni kell a biológiai hasonlóság, valamint a 
biológiai egyenértékűség fogalmára is.

Módosítás 241
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség kiegészítő
igazolása

A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség igazolása

Or. fr

Módosítás 242
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát 
és biológiai egyenértékűségét.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők (a 
gyógyszer minősége, biztonságossága, 
hatásossága és biológiai egyenértékűsége)
újbóli értékelését. A tagállamoknak teljes 
körű hozzáférést kell szavatolniuk a 
forgalombahozatali engedélyt kibocsátó 
hatóság által a fent nevezett elemek 
értékelése során és abból a célból 
felhasznált adatokhoz, hogy az adott 
egészségbiztosítási rendszer keretei között 
felmérje a gyógyszer relatív minőségét, 
biztonságosságát és hatásosságát. Az 
illetékes hatóságnak jogában kell állnia,
hogy az általa végzett értékelés céljaira 
kiegészítő információkat igényelhessen.

Or. en

Módosítás 243
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát
és biológiai egyenértékűségét.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó lényegi elemek 
(minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai hasonlóság) újbóli értékelését. A 
tagállamoknak ugyanakkor teljes körű 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
forgalombahozatali engedélyt kibocsátó 
hatóság által felhasznált adatokhoz annak 
érdekében, hogy értékelni tudják az adott 
egészségbiztosítási rendszer keretei között
a gyógyszer relatív biztonságosságát és
hatásosságát.  

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a hatóságok elvégezhessék egy gyógyszer relatív terápiás értékének újbóli 
felmérését, mivel ezt a relatív értéket új, versenyképes termékek megjelenése a piacon, vagy új 
terápiás tulajdonság felfedezése jelentős mértékben befolyásolhatja.  A forgalombahozatali 
engedélyt kibocsátó ügynökségek feladatköre ráadásul nem terjed ki ilyen összehasonlító 
értékelések elvégzésére. Végezetül, a biológiai egyenértékűség újbóli felmérése nem 
szükséges.

Módosítás 244
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát 
és biológiai egyenértékűségét.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát 
és biológiai egyenértékűségét. A 
tagállamoknak azonban teljes körű 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
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forgalombahozatali engedélyt kibocsátó 
hatóság által az értékelés során a fent 
nevezett elemek felmérésé céljából 
felhasznált adatokhoz. Az illetékes 
hatóságnak jogában kell állnia, hogy az 
értékelés céljaira kiegészítő információkat 
igényelhessen.

Or. en

Módosítás 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát 
és biológiai egyenértékűségét.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali
engedély újbóli értékelését, beleértve a 
gyógyszer minőségét, biztonságosságát, 
hatásosságát és biológiai egyenértékűségét
vagy a ritka betegség gyógyszereként való 
megnevezés kritériumait.

Or. fr

Indokolás

Elfogadhatatlan volna, ha a gyógyszerek orvosi hozzáadott értékét nemzeti szinten kétségbe 
vonnák, mivel ez a hozzáadott érték az uniós szintű jóváhagyásuk sine qua non-ja.  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 246
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát, hatásosságát
és biológiai egyenértékűségét.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem
törekedhetnek a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó lényegi elemek 
(minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség) 
újraértékelésére.

A tagállamok számára ugyanakkor teljes 
körű hozzáférést kell garantálni a 
forgalombahozatali engedélyt kibocsátó 
illetékes hatóság által felhasznált 
adatokhoz annak érdekében, hogy 
képesek legyenek felmérni a gyógyszernek 
a kötelező egészségbiztosítási rendszer 
hatálya alá történő bevonásával 
összefüggésben a gyógyszer relatív 
biztonságosságát, hatásosságát és 
hatékonyságát. Emellett az illetékes 
hatóságok számára biztosítani kell, hogy a 
gyógyszerek értékelésének céljából további 
mérvadó adatokat vegyenek át vagy 
hozzanak létre.

Or. fr

Indokolás

E cikk 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 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyógyszeráraknak a 3. cikknek 
megfelelően történő szabályozására, illetve 

(1) A gyógyszeráraknak a 3. cikknek 
megfelelően történő szabályozására, illetve 
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a gyógyszereknek a 7. és 9. cikknek 
megfelelően a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására irányuló
kérelmeket, döntéshozatali eljárásokat és 
döntéseket a tagállamok olyan 
közigazgatási eljárásnak tekintik, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől.

a gyógyszereknek a 7. és 9. cikknek 
megfelelően a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására irányuló 
döntéshozatali eljárásokat és döntéseket a 
tagállamok olyan közigazgatási eljárásnak 
tekintik, amelyek függetlenek a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésétől.

Or. it

Módosítás 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyógyszeráraknak a 3. cikknek 
megfelelően történő szabályozására, illetve 
a gyógyszereknek a 7. és 9. cikknek 
megfelelően a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására irányuló
kérelmeket, döntéshozatali eljárásokat és 
döntéseket a tagállamok olyan 
közigazgatási eljárásnak tekintik, amelyek 
függetlenek a szellemitulajdon-jogok 
érvényesítésétől.

(1) A gyógyszeráraknak a 3. cikknek 
megfelelően történő szabályozására, illetve 
a gyógyszereknek a 7. és 9. cikknek 
megfelelően a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására irányuló 
döntéshozatali eljárásokat és döntéseket a 
tagállamok olyan közigazgatási eljárásnak 
tekintik, amelyek függetlenek a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésétől.

Or. it

Módosítás 249
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szellemitulajdon-jogok védelme nem 
jelent elfogadható indokot a gyógyszerek 
árával kapcsolatos döntések, illetve a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 

(2) A szellemitulajdon-jogok védelme nem 
jelent elfogadható indokot a gyógyszerek 
árával kapcsolatos döntések, illetve a 
gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
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rendszerbe történő befogadásával 
kapcsolatos döntések megtagadására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására.

rendszerbe történő befogadásával 
kapcsolatos döntések megtagadására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására. A 
tagállamokat ugyanakkor semmilyen 
körülmények között sem szabad 
megfosztani a szellemi tulajdonjog 
ellenőrzésének hatáskörétől.

Or. sl

Módosítás 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései a 
szellemitulajdon-jog védelmére vonatkozó 
uniós és tagállami jogszabályok sérelme 
nélkül alkalmazandók.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései a 
szellemitulajdon-jog védelmére vonatkozó 
uniós és tagállami jogszabályok sérelme 
nélkül alkalmazandók. Az e cikkben foglalt 
rendelkezések megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében e rendelkezések nem 
akadályozzák meg, hogy az illetékes 
hatóságokhoz benyújtott kérelmeket, az 
illetékes hatóságok által egy adott termék 
árának megállapítása tekintetében hozott 
döntéseket vagy a gyógyszernek a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő 
befogadását olyan objektív és ésszerű 
tényezőknek tekintsék, amelyeket az 
illetékes joghatóságok figyelembe 
vehetnek annak megállapításakor, hogy 
egy szellemi tulajdonjog megsértése 
fennáll-e vagy a jövőben bekövetkezik-e. 

Or. it

Módosítás 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben foglalt rendelkezések 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében e rendelkezések nem 
akadályozzák meg, hogy az illetékes 
hatóságokhoz benyújtott kérelmeket, az 
illetékes hatóságok által egy adott termék 
árának megállapítása tekintetében hozott 
döntéseket vagy a gyógyszernek a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő 
befogadását olyan objektív és ésszerű 
tényezőknek tekintsék, amelyeket az 
illetékes joghatóságok figyelembe 
vehetnek annak megállapításakor, hogy 
egy szellemi tulajdonjog megsértése 
fennáll-e vagy a jövőben bekövetkezik-e.

Or. it

Módosítás 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásától 
el lehet tekinteni azokban a 
tagállamokban, amelyekben generikus 
gyógyszerre vonatkozó 
forgalombahozatali engedély vagy 
ártámogatási jóváhagyás kiadásának 
következményeképpen a szóban forgó 
referencia-termék ára és/vagy 
ártámogatási feltételei megváltoznak.

Or. it

Módosítás 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásától 
el lehet tekinteni azokban a 
tagállamokban, amelyekben generikus 
gyógyszerre vonatkozó 
forgalombahozatali engedély vagy 
ártámogatási jóváhagyás kiadásának 
következményeképpen a szóban forgó 
referencia-termék ára és/vagy 
ártámogatási feltételei megváltoznak. 

Or. it

Módosítás 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok egyedi intézkedéseket 
és jogi eljárásokat fogadhatnak el a 
szellemi tulajdonjogok védelme érdekében 
azokban az esetekben, amikor generikus 
gyógyszerre vonatkozó 
forgalombahozatali engedély vagy 
ártámogatási jóváhagyás kiadásának 
következményeképpen a szóban forgó 
referencia-termék ára és/vagy 
ártámogatási feltételei megváltoznak.

Or. it

Módosítás 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b). A tagállamok egyedi intézkedéseket 
és jogi eljárásokat fogadhatnak el a 
szellemi tulajdonjogok védelme érdekében 
azokban az esetekben, amikor generikus 
gyógyszerre vonatkozó 
forgalombahozatali engedély vagy 
ártámogatási jóváhagyás kiadásának 
következményeképpen a szóban forgó 
referencia-termék ára és/vagy 
ártámogatási feltételei megváltoznak.

Or. it

Módosítás 256
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció
Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
akarnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek arra, hogy azok ésszerű 
határidőn belül megtegyék észrevételeiket 
a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban. 
Az illetékes hatóságok közzéteszik a 
konzultációkra alkalmazandó szabályokat. 
A konzultációk eredményeit 
nyilvánosságra kell hozni, kivéve a 
bizalmas információkat az üzleti 
titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően.

Or. cs
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Módosítás 257
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
akarnak hozni vagy módosítani, amelyek a 
jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek arra, hogy azok ésszerű határidőn 
belül megtegyék észrevételeiket a tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban. Az illetékes 
hatóságok közzéteszik a konzultációkra 
alkalmazandó szabályokat. A konzultációk 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni, 
kivéve a bizalmas információkat az üzleti 
titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően.

Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
akarnak hozni vagy módosítani, amelyek a 
jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek, közöttük a betegek és a 
fogyasztók szervezeteinek arra, hogy azok 
ésszerű határidőn belül megtegyék 
észrevételeiket a tervezett intézkedésekkel 
kapcsolatban. Az illetékes hatóságok 
közzéteszik a konzultációkra alkalmazandó 
szabályokat. A konzultációk eredményeit 
nyilvánosságra kell hozni, kivéve a 
bizalmas információkat az üzleti 
titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 258
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
akarnak hozni vagy módosítani, amelyek a 
jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek arra, hogy azok ésszerű határidőn 
belül megtegyék észrevételeiket a tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban. Az illetékes 
hatóságok közzéteszik a konzultációkra 
alkalmazandó szabályokat. A konzultációk 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni, 
kivéve a bizalmas információkat az üzleti 
titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti 

Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
akarnak a lényeget érintően átdolgozni, 
amelyek a jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek arra, hogy azok ésszerű határidőn 
belül megtegyék észrevételeiket a tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban. Az illetékes 
hatóságok közzéteszik a konzultációkra 
alkalmazandó szabályokat. A konzultációk 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni, 
kivéve a bizalmas információkat az üzleti 
titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti 
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jogszabályoknak megfelelően. jogszabályoknak megfelelően.

Or. fr

Módosítás 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Az árak átláthatósága

(1) Az illetékes hatóságok legalább évente 
egyszer megfelelő kiadványban 
közzéteszik és közlik a Bizottsággal az 
egészségbiztosítási rendszereik által fedett 
gyógyszerek teljes jegyzékét, a 
tárgyidőszakra vonatkozóan rögzített 
árakat, valamint az ilyen termékek 
esetében alkalmazható árakat.
(2) A Bizottság és a tagállamok 
megvizsgálják, miként folytassák az 
együttműködést az EURIPID 
ártájékoztatási adatbázisról, amely az árak 
átláthatósága terén uniós szinten 
hozzáadott értéket teremt.

Or. en

Módosítás 260
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
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(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. cs
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Módosítás 261
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
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az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. hu

Indokolás

Aggályosnak tartjuk a jogszabálytervezetre vonatkozó, 3 hónapos várakozási határidővel 
történő előzetes értesítést. Ez a rendelkezés lehetetlenné teszi, hogy a tagállamok rugalmasan 
reagáljanak azon makrogazdasági körülményekre, amelyek indokolttá teszik a támogatási 
szabályok módosítását.

Módosítás 262
Alda Sousa

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
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lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. en

Módosítás 263
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
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közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. en

Módosítás 264
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
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Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. fr
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Indokolás

Az e cikkben foglalt rendelkezések túllépnek az elérni kívánt cél eléréséhez szükséges 
mértéken, és nem állnak összhangban a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 265
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Értesítés a nemzeti intézkedések 
tervezeteiről
(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.
(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 
a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.
(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.
(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.
Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
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észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. fr

Indokolás

Ez az igazgatási eljárás nem teszi lehetővé a tagállamok számára a gyors reagálás képességét 
az egészségügyi rendszerük fenntarthatóságát fenyegető új helyzetekben.  Ezen kívül, a szóban 
forgó rendelkezés megkérdőjelezi a tagállamok azon jogát, hogy maguk szervezzék meg 
egészségügyi rendszereiket, ezért nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 266
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak.

(1) Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, a 
végleges szöveget és az intézkedést 
megalapozó indokolás megküldik a 
Bizottságnak.

Or. fr

Módosítás 267
Michèle Rivasi

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

(3) A tagállamok újból megküldik az 
(1) bekezdésben említett 
intézkedéstervezetet, ha azon olyan 
módosításokat hajtanak végre, amelyek 
jelentősen megváltoztatják az intézkedés 
hatályát vagy tartalmát, vagy pedig 
lerövidítik a végrehajtásra eredetileg 
előirányzott menetrendet.

törölve

Or. fr

Módosítás 268
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.

törölve

Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit, különösen, ha az 
észrevételek szerint fennáll a veszélye 
annak, hogy a tervezett intézkedés 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.

Or. fr

Módosítás 269
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság három hónapon belül A Bizottság két hónapon belül eljuttathatja 
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eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak.

észrevételeit az intézkedéstervezetet 
megküldő tagállamnak.

Or. sl

Módosítás 270
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállam 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

törölve

Or. fr

Módosítás 271
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig és július 1-jéig eljuttatnak a
Bizottságoz és megfelelő kiadványban 
közzétesznek egy részletes jelentést, amely 
az alábbi információkat tartalmazza:

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig eljuttatnak a Bizottsághoz és 
megfelelő kiadványban közzétesznek egy 
részletes jelentést, amely az alábbi 
információkat tartalmazza:

Or. cs
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Módosítás 272
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig és július 1-jéig eljuttatnak a
Bizottságoz és megfelelő kiadványban 
közzétesznek egy részletes jelentést, amely 
az alábbi információkat tartalmazza:

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig eljuttatnak a Bizottsághoz és 
megfelelő kiadványban közzétesznek egy 
részletes jelentést, amely az alábbi 
információkat tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 273
Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig és július 1-jéig eljuttatnak a
Bizottságoz és megfelelő kiadványban 
közzétesznek egy részletes jelentést, amely 
az alábbi információkat tartalmazza:

(1) A tagállamok [insert a date - the year 
following the date referred to in the first 
subparagraph of Article 18(1)]. január 31-
ig, azt követően pedig minden év január 
31-ig eljuttatnak a Bizottsághoz és 
megfelelő kiadványban közzétesznek egy 
részletes jelentést, amely az alábbi 
információkat tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

E jelentéseket évente közzé kellene tenni egyrészt a túlságosan súlyos igazgatási terhek 
elkerülése érdekében, másrészt pedig azzal a céllal, hogy a jelentések szélesebb skálájú 
adatokon alapuljanak, így általánosabb összképet nyújtsanak majd. 

Módosítás 274
Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság hathavonta jelentést készít 
a tagállamok által az (1) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott információkról.

(2) A Bizottság évente egyszer jelentést 
készít a tagállamok által az
(1) bekezdésnek megfelelően benyújtott 
információkról.

Or. cs

Módosítás 275
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [last day of the
12th month following publication of this 
Directive in the Official journal of the 
European Union]  elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok legkésőbb [last day of the
24th month following publication of this 
Directive in the Official journal of the 
European Union] elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. cs

Módosítás 276
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
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Az irányelv végrehajtásáról szóló jelentés
(1) A tagállamok legkésőbb [insert date -
within two years after the date referred to 
in the second subparagraph of Article 
18(1)]-ig, majd azt követően 
háromévenként jelentést küldenek a 
Bizottsághoz ezen irányelv 
végrehajtásáról.
(2) A Bizottság legkésőbb [insert date -
within three years after the date referred 
to in the second subparagraph of Article 
18(1)]-ig jelentést küld az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv végrehajtásáról. A jelentéshez 
megfelelő javaslatok mellékelhetők.

Or. cs

Módosítás 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). A Bizottság legkésőbb [insert date -
within three years after the date referred to 
in the second subparagraph of Article
18(1)]-ig jelentést küld az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
végrehajtásáról. A jelentéshez megfelelő
javaslatok mellékelhetők.

(2) A Bizottság legkésőbb [insert date -
within three years after the date referred to 
in the second subparagraph of Article 
18(1)]-ig jelentést küld az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
végrehajtásáról. A jelentéshez adott 
esetben az ezen irányelv módosítására 
irányuló javaslatok mellékelhetők.

Or. it

Módosítás 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
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Nyomon követés és jelentéstétel
(1) A Bizottság az ezen irányelv hatályba 
lépése után három évvel jelentést terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben értékeli ezen irányelv 
végrehajtását.
(2) A Bizottságot fel kell ruházni elegendő 
forrással ahhoz, hogy nyomon követhesse 
ezen irányelv végrehajtását. 

Or. en


