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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések 
átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0084),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0056/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az osztrák Nemzeti Tanács és a luxemburgi Képviselőház által a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett 
indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető 
össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 12-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy csökkentsék az (6) Annak érdekében, hogy csökkentsék az 

                                               
1 HL C ...
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egymástól eltérő intézkedéseknek a belső 
piacra gyakorolt hatását, a nemzeti 
intézkedéseknek meg kell felelniük 
bizonyos eljárási 
minimumkövetelményeknek, amelyek 
segítségével az érintett felek 
meggyőződhetnek arról, hogy az említett 
intézkedések nem jelentik az import vagy 
export mennyiségi korlátozását, illetve 
hogy nem minősülnek olyan 
intézkedéseknek, amelyek ezzel 
egyenértékű hatással járnak. Ezek a 
követelmények azonban nem 
befolyásolhatják azon tagállamok 
szakpolitikáit, amelyek a gyógyszerek 
árának meghatározását elsősorban a szabad 
versenyre bízzák. A nemzeti 
ármegállapítási politikákat és a 
társadalombiztosítási rendszereket 
meghatározó nemzeti politikákat is csak 
annyiban érintik, amennyire az az irányelv 
értelmében az átláthatóság eléréséhez, 
valamint a belső piac működésének 
biztosításához szükséges. 

egymástól eltérő intézkedéseknek a belső 
piacra gyakorolt hatását, a nemzeti 
intézkedéseknek meg kell felelniük 
bizonyos eljárási 
minimumkövetelményeknek, amelyek 
segítségével az érintett felek 
meggyőződhetnek arról, hogy az említett 
intézkedések nem jelentik az import vagy 
export mennyiségi korlátozását, illetve 
hogy nem minősülnek olyan 
intézkedéseknek, amelyek ezzel 
egyenértékű hatással járnak. Az eljárási 
minimumkövetelményeknek egyúttal 
jogbiztonságot és átláthatóságot kell 
biztosítaniuk az illetékes hatóságok 
számára a gyógyszerek árának 
megállapítására és a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerek keretében 
történő támogatására irányuló döntések 
meghozatalához, mindeközben 
előmozdítva a gyógyszergyártást, 
felgyorsítva a generikus gyógyszerek 
piacra jutását és ösztönözve az új 
gyógyszerek kutatását és fejlesztését. Ezek 
a követelmények azonban nem 
befolyásolhatják azon tagállamok 
szakpolitikáit, amelyek a gyógyszerek 
árának meghatározását elsősorban a szabad 
versenyre bízzák. A nemzeti 
ármegállapítási politikákat és a 
társadalombiztosítási rendszereket 
meghatározó nemzeti politikákat is csak 
annyiban érintik, amennyire az az irányelv 
értelmében az átláthatóság eléréséhez, 
valamint a belső piac működésének 
biztosításához szükséges. 

Or. en

Indokolás
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az illetékes hatóságok és a 
forgalombahozatali engedélyek jogosultjai 
egyre gyakrabban kötnek szerződéses 
megállapodást annak érdekében, hogy egy 
adott gyógyszert az állami 
egészségbiztosítási rendszerbe befogadva 
innovatív kezelést biztosíthassanak a 
betegek számára, és ezzel egyidejűleg –
különösen az adott gyógyszer 
eredményességével és/vagy relatív 
eredményességével, illetve annak 
megfelelő alkalmazásával kapcsolatos 
ténybeli bizonytalanságok kezelése 
érdekében – előzetes megállapodás szerint 
meghatározott ideig figyelemmel 
kísérjenek egyes tényezőket. Az ilyen 
szerződéses megállapodások feltételeinek 
meghatározásakor felmerülő késés 
gyakran az előírt határidő túllépéséhez 
vezet és indokolja az ilyen 
megállapodások kizárását az irányelv 
hatálya alól. Az említett megállapodásokat 
olyan terápiás területekre kell korlátozni, 
ahol azok megkötése ténylegesen 
megkönnyíti vagy lehetővé teszi a betegek 
számára az innovatív gyógyszerekhez való 
hozzáférést, önkéntes alapon választható 
és nem érinti a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának azon jogát, hogy 
ezen irányelvvel összhangban kérelmet 
nyújtson be. 

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. enIndokolás

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 15. cikkével összhangban az 
egészségügyi technológiaértékelési 
együttműködéshez nyújtott uniós 
támogatás célja az egészségügyi 
technológiaértékelési módszertanok 
optimalizálása és összehangolása, 



PR\905310HU.doc 9/34 PE491.292v01-00

HU

amelyek ezáltal várhatóan csökkentik az 
azon gyógyszerekhez kapcsolódó 
ármegállapítási és ártámogatási 
folyamatokat érintő késéseket, amelyek 
esetében a tagállamok a döntéshozatali 
eljárás részeként ilyen értékelést 
alkalmaznak. Az egészségügyi 
technológiák értékelése magában foglalja 
különösen az egészségügyi technológiák 
relatív hatásosságával, valamint adott 
esetben rövid és hosszú távú 
eredményességével kapcsolatos 
információkat, továbbá az illetékes 
hatóságok módszertanának megfelelően 
egyúttal figyelembe véve az értékelt 
gyógyszer átfogóbb gazdasági és 
társadalmi előnyeit vagy 
költséghatékonyságát is. Az egészségügyi 
technológiaértékelés olyan több 
tudományterületet felölelő folyamat, 
amelynek keretében módszeres, átlátható, 
pártatlan és alapos módon összegzik az 
egészségügyi technológia használatához 
kapcsolódó orvosi, szociális, gazdasági és 
etikai szempontokkal kapcsolatos 
információkat. Célja, hogy megfelelő 
információkkal szolgáljon olyan 
biztonságos és hatékony egészségügyi 
politika kialakításához, amely a betegekre 
összpontosít és a legjobb ár-érték arány 
elérésére törekszik.
______________
1 HL L 88., 2011.4.4., 45. o.

Or. en

Indokolás

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

jogorvoslati lehetőségek csak korlátozott 
szerepet játszottak a határidők 
betartatásában a nemzeti igazságügyi 
rendszerek gyakran hosszadalmas eljárásai 
miatt, amelyek visszariasztották az érintett 
vállalatokat a jogi út alkalmazásától. 
Hatékony mechanizmusokra van tehát 
szükség a jogsértések bírósági eljárást 
megelőző közigazgatási közvetítés útján 
történő gyors rendezésének biztosítására, 
valamint az ármegállapítási és 
ártámogatási döntések esetében 
meghatározott határidők ellenőrzésére és 
érvényesítésére.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják a 
gyógyszerek minőségét, biztonságosságát 
és hatásosságát, beleértve a generikus 
gyógyszer és a referenciatermék biológiai 
egyenértékűségét, valamint a biológiailag 
hasonló gyógyszerek és a 
referenciatermék hasonlóságát is. Ezért az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében a tagállamok nem végezhetik el 
a forgalombahozatali engedélyt
megalapozó tényezők újbóli értékelését, 
beleértve a gyógyszer minőségét, 
biztonságosságát, hatásosságát, biológiai 
egyenértékűségét vagy biológiai 
hasonlóságát. A valamely ritka betegség 
gyógyszerére vonatkozó 
forgalombahozatali engedélyhez továbbá 
számos kritériumot kell értékelni, többek 
között – a 141/2000/EK rendelettel 
összhangban – a gyógyszer Unióban 
hozzáférhető más létező alternatívákkal 
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szembeni jelentős előnyét is, amely 
alternatívák az ármegállapítási és 
ártámogatási eljárások keretében nem 
értékelhetők újra.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A forgalombahozatali engedélyt 
megalapozó tényezők ármegállapítási és 
ártámogatási eljárások keretében történő 
újbóli értékelésének tilalma azonban nem 
akadályozhatja meg azt, hogy az illetékes 
hatóságok értékelés és egészségügyi 
technológiaértékelés céljából kikérjék, 
megtekintsék és felhasználják a 
forgalombahozatali engedélyezés során 
keletkező adatokat. Nemzeti szinten 
lehetővé kell tenni a forgalombahozatali 
engedélyezésért, illetve az 
ármegállapításért és ártámogatásért 
felelős illetékes hatóságok közötti 
adatmegosztást, amennyiben ilyen 
folyamatok alkalmazandók. Emellett az 
illetékes hatóságok számára biztosítani 
kell, hogy értékelés és egészségügyi 
technológiaértékelés céljából további 
releváns adatokat használhassanak fel 
vagy gyűjthessenek.

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A nemzeti illetékes hatóságok által 
alkalmazott belső döntéshozatali folyamat 
átláthatóságát, tisztességességét és 
függetlenségét az ármegállapítási és 
ártámogatási döntésekért felelős 
szervekben részt vevő szakértők nevének, 
valamint e szakértők érdekeltségi 
nyilatkozatainak nyilvánosságra 
hozatalával kell biztosítani. 

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamok gyakran módosították 
egészségbiztosítási rendszerüket vagy 
fogadtak el a 89/105/EGK irányelv hatálya 

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

alá eső új intézkedéseket. Ennélfogva 
olyan tájékoztatási mechanizmust kell 
kialakítani, amely biztosítja a valamennyi 
érdekelt féllel, többek között a civil 
társadalmi szervezetekkel való 
konzultációt. 

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan szerződéses megállapodások, 
amelyek a hatóságok és egy 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
között önkéntes alapon jöttek létre abból a 
célból, hogy egy gyógyszert – a két fél által 
előzetesen elfogadott, az adott gyógyszer 
eredményességéhez és/vagy relatív 
eredményességéhez, illetve megfelelő 
alkalmazásához kapcsolódó egyes 
tényezőket figyelemmel kísérve –
befogadjanak az egészségbiztosítási 
rendszerbe, és ezáltal lehetővé tegyék, 
hogy az adott gyógyszer meghatározott 
feltételek mellett és meghatározott ideig
hatékonyan eljusson a betegekhez;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alóli kizárás csak azokat az önkéntes jellegű szerződéses 
megállapodásokat érinti, amelyek esetében az illetékes hatóságoknak és a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak további időre lenne szükségük az ellenőrzési és eredményességi 
kritériumok meghatározásának elfogadásához; ennek legfőbb célja, hogy az érintett 
gyógyszer meghatározott feltételek mellett hatékonyan eljuthasson a betegekhez.



PR\905310HU.doc 15/34 PE491.292v01-00

HU

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen irányelv rendelkezései azon 
intézkedésekre alkalmazandók, amelyek 
célja azon gyógyszerek körének 
meghatározása, amelyek szerződéses 
megállapodások és közbeszerzési eljárások 
tárgyát képezhetik. Az üzleti titoktartásra 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokkal összhangban a 
gyógyszerekkel kapcsolatos, a szerződéses 
megállapodásokban vagy közbeszerzési 
eljárásokban szereplő alapvető adatokat, 
például a termék nevét és a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának nevét a megállapodások 
megkötése vagy az eljárások lezárása után 
nyilvánosságra hozzák.

Or. enIndokolás

Az átláthatóságra és közzétételre vonatkozó minimumkövetelményeket azokra a gyógyszerekre 
is alkalmazni kell, amelyek különleges szerződéses megállapodás vagy közbeszerzési eljárás 
révén a nemzeti egészségbiztosítási rendszer hatálya alá tartoznak. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
 2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az illetékes hatóságok által nemzeti szinten alkalmazott további értékelési módszertanok 
sérelme nélkül az ezen irányelvben foglalt rendelkezések nemzeti illetékes hatóságok általi 
alkalmazásához szükséges jogbiztonság és következetesség biztosítása érdekében ki kell 
dolgozni az egészségügyi technológiaértékelés fogalmának közös meghatározását.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes körűen indokoltak, és 
egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a betegek javát. E 
határidőknek ugyanakkor figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási 
döntések meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes körűen indokoltak, és 
egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a betegek javát. E 
határidőknek ugyanakkor figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási 
döntések meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

azokat a kritériumokat, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak figyelembe kell 
venniük a gyógyszerárak jóváhagyása 
során. Ezeket a kritériumokat és a nemzeti 
vagy regionális szintű döntéshozó 
szervekre vonatkozó információkat 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 19

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.

Or. en

Indokolás

A generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes körűen indokoltak, és 
egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a betegek javát. E 
határidőknek ugyanakkor figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási 
döntések meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.

Módosítás 20

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 
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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. 

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. en

Indokolás

A generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes körűen indokoltak, és 
egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a betegek javát. E 
határidőknek ugyanakkor figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási 
döntések meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.

Módosítás 21

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 

(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 
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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. 

technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő legfeljebb 180 nap. A generikus 
gyógyszerek esetében az említett határidő 
nem haladhatja meg az 50 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 generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes körűen indokoltak, és 
egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a betegek javát. E 
határidőknek ugyanakkor figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási 
döntések meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.

Módosítás 22

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 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. Ezeket a 
kritériumokat és a nemzeti vagy regionális 
szintű döntéshozó szervekre vonatkozó 
információkat nyilvánosságra kell hozni.

Or. en
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

törölve

Or. en

Indokolás

A 7. cikkben meghatározott határidők be nem tartása esetén a kártérítés kérelmező számára 
történő megítéléséről az érintett közigazgatási vagy igazságügyi szervnek kell határoznia, a 
nemzeti joggal összhangban.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a határidők illetékes hatóság általi 
indokolatlan be nem tartásával 
kapcsolatos ügyeknek haladéktalanul az 
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érintett közigazgatási vagy igazságügyi 
szerv elé utalása a nemzeti joggal 
összhangban;

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása. 

törölve 

Or. en

Indokolás

A 7. cikkben meghatározott határidők be nem tartása esetén a kényszerítő bírság kiszabásáról 
az érintett közigazgatási vagy igazságügyi szervnek kell határoznia, a nemzeti joggal 
összhangban. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 8. cikkre vonatkozó módosításoknak megfelelő kiigazítás.



PE491.292v01-00 24/34 PR\905310HU.doc

HU

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 8. cikkre vonatkozó módosításoknak megfelelő kiigazítás.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(6) A (2) bekezdésben említett szerv 
köteles döntését megindokolni. Ezenfelül
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.
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független.

Or. en

Indokolás

A 8. cikkre vonatkozó módosításoknak megfelelő kiigazítás.

Módosítás 30

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. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely döntést, amelynek 
értelmében egy gyógyszert vagy a 
gyógyszerek egy kategóriáját kizárják a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, az 
indokolás összefoglalásával együtt 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő kiadványban 
közzéteszik és közlik a Bizottsággal a 
gyógyszerek besorolásánál az 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásuk céljából használt objektív és 
ellenőrizhető kritériumokat.

(2) A tagállamok nyilvánosságra hozzák és 
közlik a Bizottsággal a gyógyszerek 
besorolásánál az egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadásuk céljából 
használt objektív és ellenőrizhető 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(3) A csoportosítás vagy besorolás alá eső 
gyógyszerek esetében a tagállamok 
nyilvánosságra hozzák és közlik a 
Bizottsággal azokat a módszereket, 
amelyeket a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszer keretében történő támogatásuk 
mértékének és feltételeinek 
meghatározására használtak. 

Or. en

Módosítás 34

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 –

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

Or. en

Módosítás 35

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. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyt megalapozó tényezők újbóli értékelésének tilalmát a 
2001/83/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdése szerint jóváhagyott, biológiailag hasonló 
gyógyszerekre is alkalmazni kell.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

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.

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

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedélyt megalapozó tényezők újbóli értékelésének tilalmát a 
2001/83/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdése szerint jóváhagyott, biológiailag hasonló 
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gyógyszerekre is alkalmazni kell.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása nem 
érinti az illetékes hatóságok azon jogát, 
hogy értékelés és egészségügyi 
technológiaértékelés céljából kikérjék, 
megtekintsék és felhasználják a 
forgalombahozatali engedélyezés során 
keletkező adatokat.

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
-15 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-15 cikk
A döntéshozó szervek átláthatósága
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyógyszerek árát ellenőrző vagy a 
gyógyszereknek a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe történő 
befogadásáról határozó illetékes 
hatóságok nyilvánosságra hozzák és 
rendszeresen aktualizálják döntéshozó 
szerveik tagjainak jegyzékét, e tagok 
érdekeltségi nyilatkozataival együtt.
(2) Az (1) bekezdés a 8. cikk (2) 
bekezdésében említett közigazgatási 
szervre is alkalmazandó.

Or. en
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Indokolás

Az illetékes hatóságok által hozott döntések átláthatóságának és tisztességes jellegének 
biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a nemzeti eljárások szerint a döntéshozatalban 
részt vevő valamennyi szakértő nevét és érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra hozzák.

Módosítás 39

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 jogalkotási
intézkedéseket akarnak hozni vagy 
módosítani, amelyek a jelen irányelv 
hatálya alá esnek, lehetőséget kell adniuk 
az érdekelt feleknek, többek között a civil 
társadalmi szervezeteknek, például 
betegképviseleti és fogyasztói 
csoportoknak 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

Indokolás

A civil társadalmi szervezeteket, különösen a betegképviseleti és fogyasztói csoportokat be 
kell vonni az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamely jogalkotási intézkedés elfogadását 
vagy módosítását megelőző konzultációs folyamatba.
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Módosítás 40

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 
az intézkedés végleges szövegét. Ha a 
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Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően 
észrevételeket tett, az erről szóló 
közleményhez mellékelni kell a Bizottság 
észrevételeinek nyomán hozott 
intézkedésekről készült jelentést.

Or. en

Indokolás

A 16. cikkben előirányzott intézkedések és rendelkezések a jelek szerint nem arányosak ezen 
irányelv célkitűzéseivel és eszközével. A 18. cikk (2) bekezdésében foglalt, átültetésre 
vonatkozó rendelkezések elegendő információt biztosítanak az Európai Bizottság számára az 
irányelv jogalkotási végrehajtásának nyomon követéséhez.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 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. en

Indokolás

A szükséges adatokat és információkat összefoglaló éves jelentés megfelelőbb lenne, mivel 
pontos áttekintést ad a határidők végrehajtásáról és lehetővé teszi a kapcsolódó tendenciák 
elemzését. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tagállamok által az (1) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott információkról.

Or. en

Indokolás

A szükséges adatokat és információkat összefoglaló éves jelentés megfelelőbb lenne, mivel 
pontos áttekintést ad a határidők végrehajtásáról és lehetővé teszi a kapcsolódó tendenciák 
elemzését.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és annak főbb rendelkezéseit, amelyek a 
gyógyszerpiacok jelenlegi helyzetének, valamint azon jelenlegi – elsősorban pénzügyi –
környezetnek és korlátozásoknak a pontos elemzésén alapulnak, amelyek között az illetékes 
hatóságoknak meg kell hozniuk a gyógyszerárak megállapítására és támogatására irányuló 
döntéseiket. Az előadó egyetért azzal a meglátással, hogy e javaslat legfőbb célkitűzése a 
meglévő jogi keret módosítása kell, hogy legyen a tagállamokra rótt eljárási kötelezettségek 
tisztázása, valamint az egységes piac megfelelő működésének és a belső piaci jogszabályok 
hatékonyságának biztosítása érdekében mind az ármegállapítási és ártámogatási döntések 
késedelmének megakadályozása, mind pedig a gyógyszer-kereskedelmet gátló akadályok 
elhárítása terén. 

A gyógyszerárak megállapítására és támogatására irányuló döntések terén fennálló 
kizárólagos tagállami illetékességet tiszteletben tartva az eljárási minimumkövetelményeknek 
egyúttal jogbiztonságot és átláthatóságot kell biztosítaniuk az illetékes hatóságok számára, elő 
kell mozdítaniuk a gyógyszergyártást és a generikus gyógyszerek piacra jutását, valamint 
ösztönözniük kell az új gyógyszerek kutatását és fejlesztését azzal a végső céllal, hogy 
Európa-szerte valamennyi beteg számára megkönnyítsék a megfizethető kezeléshez való 
hozzáférést.

Az előadó maradéktalanul támogatja az Európai Bizottság által a gyógyszerárak 
megállapítására és támogatására vonatkozó kettős és differenciált ütemezés tekintetében 
javasolt megközelítést, amely a döntéshozatali folyamat részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmazó tagállamok számára hosszabb határidőt biztosít. A határon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU 
irányelv már létrehozta az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos európai 
együttműködés alapját, amely elvben szintén csökkenteni fogja a jelenlegi késéseket. 
Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a nemzeti szinten alkalmazott további értékelési 
módszertanok sérelme nélkül létrejöjjön az egészségügyi technológiaértékelés fogalmának 
közös meghatározása, amely gondoskodik az ezen irányelvben foglalt rendelkezések illetékes 
hatóságok általi alkalmazásához szükséges jogbiztonságról és következetességről. Az 
egészségügyi technológiaértékelés alkalmazását célzó ösztönzésnek alapul kell szolgálnia 
olyan biztonságos és hatékony egészségügyi politika kialakításához, amely a betegekre
összpontosít és a legjobb ár-érték arány elérésére törekszik.

Az előadó kiemelt szempontként hangsúlyozni kívánja, hogy meg kell erősíteni a 
döntéshozatali folyamat és a meghozott  döntések átláthatóságával kapcsolatos 
rendelkezéseket, ami – különösen a gyógyszerárak megállapítása és támogatása 
vonatkozásában – egyre erőteljesebb társadalmi igény. Az előadó ezért egy sor további 
intézkedést javasol, többek között annak előírását az illetékes hatóságok számára, hogy 
hozzák nyilvánosságra döntéshozó szerveik szakértő tagjainak nevét és érdekeltségi 
nyilatkozatait. Ezek a rendelkezések, valamint a dokumentumok és információk nyilvános 
hozzáférhetőségének javulása a meghozott döntések átláthatóságának, tisztességességének és 
függetlenségének megerősítésére kell, hogy irányuljanak, és végső célként meg kell 
szilárdítaniuk a felelős nemzeti hatóságok iránti bizalmat. 
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Az Európai Bizottság kulcsfontosságú rendelkezéseket javasolt többek között annak 
érdekében, hogy e módosított jogalkotási keretben tolmácsolja a gyógyszeripari ágazatban a 
generikus gyógyszerek uniós forgalomba hozatalát érintő felesleges késésekről készített 2009. 
évi felmérés eredményét. Ezeket a rendelkezéseket és különösen a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli értékelésének tilalmát, valamint a szellemi 
tulajdonjogok irrelevanciáját meg kell őrizni, figyelembe véve ugyanakkor a gyógyszerpiacon 
tapasztalható új fejleményeket, például azt, hogy egyre több biológiailag hasonló gyógyszerre 
adnak ki engedélyt. Noha a generikus gyógyszerekre vonatkozó rövidebb határidők teljes 
körűen indokoltak, és egyaránt szolgálják a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek és a 
betegek javát, egyúttal figyelembe kell venniük és lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a generikus gyógyszereket érintő ármegállapítási és ártámogatási döntések 
meghozatalakor mérlegelhessék a különböző szempontokat és célzott intézkedéseket 
hozhassanak.

A generikus gyógyszerekre vonatkozó határidők javasolt meghosszabbításával összhangban 
az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat módosításával kellene szavatolni az előirányzott 
rendelkezések gyakorlati és eredményes végrehajtását, valamint biztosítani a nemzeti illetékes 
hatóságok számára az ezen irányelv követelményeinek való megfeleléshez szükséges mértékű 
rugalmasságot és önállóságot. E tekintetben a gyógyszerek nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadására vonatkozó határidők be nem tartása esetén igénybe vehető 
jogorvoslati eljárásoknak továbbra is közigazgatási jellegűnek kell lenniük, és indokolatlan 
késés esetén azok a nemzeti joggal összhangban az érintett közigazgatási vagy igazságügyi 
szerv elé utalhatók. 

Az arányosság szintén létfontosságú az ebben az irányelvben előirányzott intézkedések 
gyakorlatias és ésszerű végrehajtásának biztosításához. Az előadó véleménye szerint a 
nemzeti intézkedések tervezeteiről szóló értesítéseket tárgyaló 16. cikk nem felel meg ennek 
az elvnek, és túlmutat a Bizottság által meghatározott célkitűzéseken. Továbbá a 18. cikk (2) 
bekezdésében foglalt, átültetésre vonatkozó rendelkezések elegendő információt biztosítanak 
az irányelv megfelelő jogalkotási végrehajtásának nyomon követéséhez.

Köszönetnyilvánítás és jogalkotási lábnyom

Az előadó köszönetet kíván mondani az Európai Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsa 
ciprusi elnökségének a jelentés kidolgozása során tanúsított maradéktalan és gyümölcsöző 
együttműködésükért.

Az előadó köszönetet mond továbbá értékes közreműködésükért a következő nem intézményi 
státuszú érdekelt feleknek, akik megosztották az irányelvjavaslattal kapcsolatos álláspontjukat 
és nézeteiket: Európai Betegjogi Fórum (EPF), Ritka Betegségek Európai Szervezete 
(EURORDIS), Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA), Gyógyszeripari Vállalkozók 
Európai Szövetsége (EUCOPE), Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége (EGA), 
GlaxoSmithKline, Celgene, Európai Társadalombiztosítási Szövetség (ESIP), Représentation 
des institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE, Szövetség a költséghatékony 
egészségügyért (COSTEFF), Préscrire és Health Action International – Europe.


