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Módosítás 25
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak ésszerűen kell 
használniuk a külső referencia-árképzést 
– nevezetesen a hasonló jövedelmi szinttel 
rendelkező tagállamokkal való összevetés 
révén –, annak érdekében, hogy 
biztosítsák egyrészt a betegek 
gyógyszerekhez való hozzáférést az Unió 
egész területén, másrészt az áruk 
tényleges szabad mozgását. A külső 
referencia-árképzés feltétel nélküli 
használata bizonyítottan csökkenti a 
gyógyszerek elérhetőségét, mivel hiányt 
ösztönöz azokban a tagállamokban, 
amelyekben a gyógyszerek alacsony áron 
kaphatók.

Or. en
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Indokolás

A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy ésszerű megközelítést alkalmazzanak a külső 
referencia-árképzés használata során, és referenciarendszerükbe hasonló vásárlóerővel 
rendelkező tagállamokat vegyenek fel. Ellenkező esetben a gyártók nem szívesen hozzák 
forgalomba termékeiket olyan tagállamban, ahol az árak alacsonyabbak, csak azért, hogy 
elkerüljék az árakat az egész EU területén lefelé húzó nyomást.

Módosítás 27
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 28
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy csökkentsék az 
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 

(6) Annak érdekében, hogy csökkentsék az 
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 
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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.

intézkedéseknek, amelyek ezzel 
egyenértékű hatással járnak. E 
követelmények célja az is, hogy biztosítsák 
a gyógyszergyártók számára az 
előreláthatóságot, az átláthatóságot, a 
tisztességességet és a jogbiztonságot, a 
betegek érdekében hozzájáruljanak 
innovatív gyógyszerek kutatásának, 
fejlesztésének és forgalomba hozásának 
ösztönzéséhez, valamint általában 
növeljék a betegek gyógyszerekhez való 
általános hozzáférését. 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

Módosítás 29
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyógyszerfogyasztás kezelésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozás feltételeinek 
meghatározására irányuló nemzeti 
intézkedések sokfélesége miatt 
egyértelművé kell tenni a 89/105/EGK 
irányelv előírásait. Az irányelvnek 
mindenekelőtt ki kell terjednie a 
tagállamok által hozott és a belső piacot 
várhatóan érintő minden intézkedéstípusra. 
A 89/105/EGK irányelv elfogadása óta az 

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

ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
továbbfejlődtek és összetettebbé váltak. 
Miközben egyes tagállamok megszorítóan 
értelmezték a 89/105/EGK irányelvet, a 
Bíróság megállapította, hogy az említett 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások a 
89/105/EGK irányelv célkitűzései alapján 
és annak fényében, hogy biztosítani kell az 
irányelv hatékonyságát, a 89/105/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. Ezen 
irányelvnek ezért figyelembe kell vennie a 
nemzeti ármegállapítási és ártámogatási 
intézkedések alakulását. Mivel a 
közbeszerzésekre egyedi szabályok és 
eljárások vonatkoznak, a közbeszerzéseket 
érintő nemzeti intézkedések nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá.

Or. en

Módosítás 30
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyógyszerfogyasztás kezelésére, a 
gyógyszerárak szabályozására vagy a 
közfinanszírozás feltételeinek 
meghatározására irányuló nemzeti 
intézkedések sokfélesége miatt 
egyértelművé kell tenni a 89/105/EGK 
irányelv előírásait. Az irányelvnek 
mindenekelőtt ki kell terjednie a 
tagállamok által hozott és a belső piacot 
várhatóan érintő minden intézkedéstípusra. 
A 89/105/EGK irányelv elfogadása óta az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
továbbfejlődtek és összetettebbé váltak. 
Miközben egyes tagállamok megszorítóan 
értelmezték a 89/105/EGK irányelvet, a 

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

Bíróság megállapította, hogy az említett 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások a 
89/105/EGK irányelv célkitűzései alapján 
és annak fényében, hogy biztosítani kell az 
irányelv hatékonyságát, a 89/105/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. Ezen 
irányelvnek ezért figyelembe kell vennie a 
nemzeti ármegállapítási és ártámogatási 
intézkedések alakulását. Az értékelés alá 
eső objektív kritériumokkal összhangban 
hozott közvetlen és közvetett 
ármegállapítási politikák mellett 
biztosítani kell az árak átláthatóságát is. A 
verseny torzulását csak az árak 
átláthatósága révén lehet elkerülni. Az 
árra, valamint a gyártó és a 
biztosítótársaság közötti visszatérítésre 
vonatkozó különböző tagállami 
döntéshozatali folyamatok által az ár 
érzékelését befolyásoló torzító hatások az 
ármegállapítási módszerek nagyobb 
átláthatósága révén elkerülhetők. Az árak 
jobb átláthatósága költséghatékonysághoz 
vezet, ami ennek az irányelvnek a célja.
Ez ugyanakkor megtakarítást jelent az 
egészségügyi rendszerek számára.

Or. en

Módosítás 31
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A gyógyszerek állami 
finanszírozásának feltételeit szabályozó, 
jogszabályban, rendeletben vagy 
közigazgatási intézkedés által 
meghatározott hagyományos 
intézkedéseken kívül az állami hatóságok 
egyre gyakrabban kötnek olyan 
megállapodásokat, amelyek a betegek 
innovatív kezelésekhez való hozzáférését 
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célozzák, azáltal, hogy egy adott 
gyógyszert az állami egészségbiztosítási 
rendszerbe befogadnak, és figyelemmel 
kísérik a forgalombahozatali engedély 
jogosultjával előre meghatározott 
tényezőket. E figyelemmel kísérésnek a 
célja az adott gyógyszer 
eredményességével, illetve annak 
megfelelő alkalmazásával kapcsolatos 
ténybeli bizonytalanságok klinikai 
gyakorlatban való kezelése az idő 
múlásával. Az ilyen megállapodás tárgyár 
képező gyógyszer támogatottsági szintje a 
figyelemmel kísérés eredményétől függ és 
előre nem tudható. Az ilyen 
megállapodások feltételeit az állami 
hatóság és a forgalombahozatali engedély 
érintett jogosultja között kötött 
szerződések szabályozzák. Ha a hatóságok 
a gyógyszer állami egészségbiztosítási 
rendszerbe való befogadásáról szóló 
határozatukat egy ilyen megállapodás 
megkötésétől teszik függővé, akkor a 
megállapodást nem lehet úgy tekinteni, 
hogy az a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának kérésére jött létre.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szabványos támogatási/ártámogatási mechanizmusok nem tekinthetők 
megfelelőnek – különösen ahol egy gyógyszer betegekre és a társadalomra gyakorolt hatását 
a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi –, a támogató hatóság és a gyártó különleges 
feltételekkel szabályozott szerződést köthet annak biztosítása érdekében, hogy a betegek 
hozzáférjenek az innovatív gyógyszerekhez. Ezek az általános igazgatási gyakorlattól eltérő 
megállapodások ezen irányelv hatályán kívül esnek, feltéve, hogy nincsenek rákényszerítve a 
kérelmezőre.

Módosítás 32
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében 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 és 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 
szembeni jelentős előnyét is, amely 
alternatívák az ármegállapítási és 
ártámogatási eljárások keretében nem 
értékelhetők újra.

Or. en

Módosítás 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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 és biológiai 
egyenértékűségét.

Or. en

Módosítás 34
Phil Prendergast

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 és biológiai 
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 és 
biológiai hasonlóságát.

Or. en

Módosítás 35
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A forgalombahozatali engedélyezési 
eljárás keretében megvizsgálják – és az 
ármegállapítási és ártámogatási eljárások 
keretében újból értékelhetik – 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.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 36
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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

Módosítás 37
Ashley Fox

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 

(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 
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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.

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

Módosítás 38
Phil Prendergast

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 

(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, 
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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.

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

Módosítás 39
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
következőkre:

Ez az irányelv azon intézkedésekre 
alkalmazandó, amelyek célja azon 
gyógyszerek körének meghatározása, 
amelyek szerződéses megállapodások és 
közbeszerzési eljárások tárgyát képezhetik.
Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
következőkre:

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szabványos támogatási/ártámogatási mechanizmusok nem tekinthetők 
megfelelőnek – különösen ahol egy gyógyszer betegekre és a társadalomra gyakorolt hatását 
a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi –, a támogató hatóság és a gyártó különleges 
feltételekkel szabályozott szerződést köthet annak biztosítása érdekében, hogy a betegek 
hozzáférjenek az innovatív gyógyszerekhez. Ezek az általános igazgatási gyakorlattól eltérő 
megállapodások ezen irányelv hatályán kívül esnek, feltéve, hogy nincsenek rákényszerítve a 
kérelmezőre.

Módosítás 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

törölve

Or. en

Módosítás 41
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az állami hatóságokkal a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának írásbeli kérésére kötött
olyan megállapodások, amelyek célja, 
hogy egy adott gyógyszert az állami 
egészségbiztosítási rendszerbe 
befogadjanak, és figyelemmel kísérjék a
forgalombahozatali engedély jogosultjával 
előre meghatározott tényezőket, annak 
érdekében, hogy a gyógyszer 
eredményességével, illetve annak 
megfelelő alkalmazásával kapcsolatos 
ténybeli bizonytalanságokat az idő 
múlásával kezelhessék;

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szabványos támogatási/ártámogatási mechanizmusok nem tekinthetők 
megfelelőnek – különösen ahol egy gyógyszer betegekre és a társadalomra gyakorolt hatását 
a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi –, a támogató hatóság és a gyártó különleges 
feltételekkel szabályozott szerződést köthet annak biztosítása érdekében, hogy a betegek 
hozzáférjenek az innovatív gyógyszerekhez. Ezek az általános igazgatási gyakorlattól eltérő 
megállapodások ezen irányelv hatályán kívül esnek, feltéve, hogy nincsenek rákényszerítve a 
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kérelmezőre.

Módosítás 42
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szabványos támogatási/ártámogatási mechanizmusok nem tekinthetők 
megfelelőnek – különösen ahol egy gyógyszer betegekre és a társadalomra gyakorolt hatását 
a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi –, a támogató hatóság és a gyártó különleges 
feltételekkel szabályozott szerződést köthet annak biztosítása érdekében, hogy a betegek 
hozzáférjenek az innovatív gyógyszerekhez. Ezek az általános igazgatási gyakorlattól eltérő 
megállapodások ezen irányelv hatályán kívül esnek, feltéve, hogy nincsenek rákényszerítve a 
kérelmezőre.

Módosítás 43
Jorgo Chatzimarkakis

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 közbeszerzési 
eljárások tárgyát képezhetik.
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Módosítás 44
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „biológiailag hasonló gyógyszer”: a 
2001/83/EK irányelv 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott biológiai 
szempontból hasonló gyógyszer;

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 45
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele, valamint a jogbizonytalanság forrását képező 
„bármikor” szó elhagyása.
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Módosítás 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. fr

Módosítás 47
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

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 30 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták.

Or. en

Módosítás 48
Louis Grech

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 megalapozott és objektíven 
indokolt 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. Ezt a 
határozatot az elfogadást követő ésszerű 
időn belül világos és átlátható módon 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Or. en
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Módosítás 49
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 50
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hiányosak, az illetékes hatóságok 
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak. Azonban azon gyógyszerek 
tekintetében, amelyek esetében a 
tagállamok a döntéshozatali eljárás 
részeként egészségügyi 
technológiaértékelést alkalmaznak, a 
határidő 90 nap. A generikus gyógyszerek 
esetében az említett határidő minden 
esetben 30 nap, amennyiben a referencia-
gyógyszer árát az illetékes hatóságok 
jóváhagyták. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. en

Módosítás 51
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés jóval túlmutat az új kezelések gyors elérhetőségére irányuló célon, nem 
arányos és nincs összhangban a szubszidiaritás elvével. Ezen túlmenően egy ilyen intézkedés 
felboríthatja az állami egészségbiztosítási rendszerek egyébként is kényes költségvetési 
egyensúlyát.
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Módosítás 52
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 53
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 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 a 
gyógyszerárak jóváhagyása során.

törölve

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 54
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 55
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 56
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 irreálisak, és jócskán túlmutatnak a Bizottság által kitűzött – nevezetesen a 
„normális” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező új kezelések gyors elérhetőségére 
vonatkozó – célok eléréséhez szükséges mértéken.

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud
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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. fr

Indokolás

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

Módosítás 58
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

Ez a rendelkezés jóval túlmutat az új kezelések gyors elérhetőségére irányuló célon, nem 
arányos és nincs összhangban a szubszidiaritás elvével. Ezen túlmenően egy ilyen intézkedés 
felboríthatja az állami egészségbiztosítási rendszerek egyébként is kényes költségvetési 
egyensúlyát.
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Módosítás 59
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 
kérelmezőt tájékoztatni kell a 
rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati lehetőségről – beleértve a 
bírósági jogorvoslat lehetőségét is –, 
valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

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

Or. fr

Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint részletes indokolással kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan, az ár újbóli értékelésével kapcsolatos döntését, amely ellentétes 
lenne a gyártók kereskedelmi érdekeivel.

Módosítás 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
illetékes hatóságai valamennyi gyógyszerre 
vagy a gyógyszerek meghatározott 
kategóriáira ideiglenes 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 
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árcsökkenés körébe tartozó 
termékkategóriákra vonatkozó indokolást 
is beleértve.

árcsökkenés körébe tartozó 
termékkategóriákra vonatkozó indokolást 
is beleértve.

Or. fr

Módosítás 61
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

Aránytalan az a követelmény, amely szerint részletes indokolással kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan, az ár újbóli értékelésével kapcsolatos döntését, amely ellentétes 
lenne a gyártók kereskedelmi érdekeivel.

Módosítás 62
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalombahozatali engedély (2) A forgalombahozatali engedély 
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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.

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 eltérés iránti kérelmet 
nyújthasson be. Az illetékes hatóságok 
hivatalos átvételi elismervényt adnak a 
kérelem kézhezvételéről.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 63
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
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Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint részletes indokolással kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan, az ár újbóli értékelésével kapcsolatos döntését, amely ellentétes 
lenne a gyártók kereskedelmi érdekeivel.

Módosítás 64
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 irreálisak, és jócskán túlmutatnak a Bizottság által kitűzött – nevezetesen a 
„normális” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező új kezelések gyors elérhetőségére 
vonatkozó – célok eléréséhez szükséges mértéken.

Módosítás 65
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a piacon 
megjelenő árak átláthatóságának hiánya 
által okozott esetleges torzító hatások 
megelőzése érdekében a gyógyszertárak 
információval rendelkezzenek a 
gyógyszerek tényleges áráról.
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Or. de

Indokolás

Növekedett a gyógyszergyártók és az egészségbiztosítási alapok közötti önkéntes 
megállapodások – például kedvezményről szóló szerződések – száma. Ennek eredményeként a 
gyógyszer ára nem egyértelmű az orvosok és a gyógyszerészek számára, és a betegnek nem 
mindig a legolcsóbb – és így a leggazdaságosabb – gyógyszert írják elő.

Módosítás 66
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 biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja a 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránti 
kérelmet nyújthasson be. 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.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a (4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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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.

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, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. fr

Módosítás 68
Phil Prendergast

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 

(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, 
amennyiben a referencia-gyógyszert már 
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befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

befogadták a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe.

Or. en

Módosítás 69
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 irreálisak, és jócskán túlmutatnak a Bizottság által kitűzött – nevezetesen a 
„normális” forgalombahozatali engedéllyel rendelkező új kezelések gyors elérhetőségére 
vonatkozó – célok eléréséhez szükséges mértéken.

Módosítás 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen
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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 30 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. fr

Módosítás 71
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

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. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

Or. en

Módosítás 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 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. fr
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Módosítás 73
Phil Prendergast

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 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. en

Módosítás 74
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
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Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 75
Phil Prendergast

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. A 
döntéshozatali folyamatban részt vevő 
szakértők személyazonosságát és 
érdekeltségi nyilatkozatait is közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. hu

Indokolás

Elfogadhatatlan a javaslat azon része, amely bírságot és kártérítés megfizetését szabná ki 
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arra a döntéshozó hatóságra, amely a határidőn belül nem hoz határozatot. Ez az esetleges 
ideiglenes intézkedésekre is vonatkozik. Egy gyógyszert nem lehet ideiglenes intézkedés révén 
felvenni a támogatási rendszerbe. Az sem világos, hogy mi alapján kellene számítani a 
bírságot és a kártérítést. Ezért a kártérítés végrehajtására létrehozott vagy kijelölt 
„szuperhatóság” ötlete nem támogatott.

Módosítás 77
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen 
intézkedéseket abban az esetben, ha azok 
hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.

Or. fr

Módosítás 78
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 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

Módosítás 79
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 7. cikkben meghatározott határidők 
be nem tartásának jelzése az illetékes 
szervnek a nemzeti joggal összhangban,
amennyiben az illetékes hatóság nem 
tudja bizonyítani, hogy a késedelem nem 
neki tulajdonítható.

Or. en

Módosítás 80
Phil Prendergast
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) késedelmi naponként számított 
kényszerítő bírság kiszabása.

törölve

Or. en

Módosítás 81
Phil Prendergast

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

Módosítás 82
Phil Prendergast

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 

törölve
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hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.

Or. en

Módosítás 83
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 köteles 
döntését megindokolni. Amennyiben az 
említett szerv nem igazságügyi hatóság, 
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.

Or. en

Módosítás 84
Bernadette Vergnaud

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 

(1) Bármely döntésnek, amelynek 
értelmében egy gyógyszert kizárnak a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerből, 
vagy amelynek értelmében módosítják az 
érintett termék támogatásának mértékét 
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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.

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

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

Módosítás 85
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 részletes indokolással kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan, a gyógyszerek egy kategóriájának a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerből való kizárására vonatkozó döntését, amely ellentétes lenne a gyártók 
kereskedelmi érdekeivel.
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Módosítás 86
Phil Prendergast

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 és a 
döntést nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 87
Phil Prendergast

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 88
Phil Prendergast
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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 89
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

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

Módosítás 90
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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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 –
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 91
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 
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.

(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
intézkedések érintik a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának érdekeit vagy jogi 
helyzetét, az illetékes hatóságok 
tájékoztatják a forgalombahozatali 
engedély jogosultját a rendelkezésére álló 
valamennyi jogorvoslati lehetőségről –
beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét 
is –, valamint a jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határidejéről.

Or. fr

Indokolás

Aránytalan az a követelmény, amely szerint részletes indokolással kell alátámasztani a 
hatóságok minden olyan receptpolitikával kapcsolatos döntését, amely ellentétes lenne a 
gyártók kereskedelmi érdekeivel.
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Módosítás 92
Sirpa Pietikäinen

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

Módosítás 93
Ashley Fox

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 94
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség kiegészítő 

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 95
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőség, biztonságosság, hatásosság és 
biológiai egyenértékűség kiegészítő 
igazolása

A forgalombahozatali engedélyt 
alátámasztó tényezők újbóli értékelésének 
tilalma

Or. en

Indokolás

A címnek általánosnak kell maradnia, és nem kell minden olyan dolgot felsorolnia, amit nem 
kell újból értékelni.

Módosítás 96
Phil Prendergast

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
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Módosítás 97
Ashley Fox

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.

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 
gyógyszerekre is alkalmazni kell.

Módosítás 98
Bernadette Vergnaud

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.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok 
elvégezhetik a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó tényezők újbóli 
értékelését, beleértve a gyógyszer 
minőségét, biztonságosságát és
hatásosságát.

Or. fr
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Indokolás

A hatóságoknak meg kell adni a lehetőséget a gyógyszer terápiás értékének újbóli 
felmérésére. A gyógyszer relatív értéke tényleges változhat a piacon versengő újabb 
összetételek megjelenésével vagy egy új terápiás tulajdonság felfedezésével. Ezen felül, a 
forgalombahozatali engedélyeket kibocsátó ügynökségek felhatalmazása nem terjed ki ezekre 
az összehasonlító értékelésekre. Végül pedig, a biológiai egyenértékűség újbóli felmérése nem 
szükséges.

Módosítás 99
Cristian Silviu Buşoi

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.

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 adott esetben biológiai egyenértékűségét 
vagy a ritka betegség gyógyszereként való 
megnevezés kritériumait.

Ezen irányelv azonban nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy az 
engedélyezési eljárás folyamán keletkezett 
adatokat egészségügyi 
technológiaértékelés vagy 
farmakoökonómiai értékelés céljából 
használják fel.

Or. en

Indokolás

A 19. módosítás kiigazítása, amely tartalmazza az Európai Gyógyszerügynökség által a 
forgalombahozatali engedéllyel kapcsolatos szakaszban meghatározott biológiai hasonlóság 
fogalmát is.

Módosítás 100
Phil Prendergast
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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.

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

Módosítás 101
Sirpa Pietikäinen

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.

Az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések keretében a tagállamok nem 
végezhetik el a forgalombahozatali 
engedélyt megalapozó kritériumok újbóli 
értékelését.

Or. en

Módosítás 102
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok olyan intézkedéseket Ha a tagállamok olyan intézkedéseket 
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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.

akarnak hozni vagy módosítani, amelyek a 
jelen irányelv hatálya alá esnek, 
lehetőséget kell adniuk az érdekelt 
feleknek és a civil társadalomnak 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 103
Sirpa Pietikäinen

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 
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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 104
Bernadette Vergnaud

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.
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(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

Indokolás

Ennek a cikknek a rendelkezései túlmutatnak a kitűzött cél eléréséhez szükséges 
intézkedéseken, és sértik a szubszidiaritás elvét.

Módosítás 105
Ildikó Gáll-Pelcz
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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, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást megküldik a 
Bizottságnak.

Or. hu

Módosítás 106
Adam Bielan

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, az 
intézkedés tervezetét és az intézkedést 
megalapozó indokolást meg kell küldeniük
a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Adott esetben a tagállamok ezzel 
egyidejűleg megküldik az elsősorban és 
közvetlenül érintett alapvető törvényi vagy 
szabályozási rendelkezések szövegét is, ha 

törölve
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a javasolt intézkedés hatásainak 
értékeléséhez szükség van ezeknek a 
szövegeknek az ismeretére.

Or. hu

Módosítás 108
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) Adott esetben a tagállamoknak ezzel 
egyidejűleg meg kell küldeniük 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.

Or. en

Módosítás 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

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. hu
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Módosítás 110
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

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.

(3) A tagállamoknak újból meg kell 
küldeniük 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.

Or. en

Módosítás 111
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság eljuttatja észrevételeit a 
tagállamnak.

Or. fr

Módosítás 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság három hónapon belül 
eljuttathatja észrevételeit az 
intézkedéstervezetet megküldő 
tagállamnak, amelyeket online adatbázis 
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formájában is közzétesz.

Or. hu

Módosítás 113
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Az érintett tagállamnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie a Bizottság 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 114
Ildikó Gáll-Pelcz

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.

(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, amelyet a 
Bizottság nyilvános online adatbázis 
formájában is közzétesz.

Or. hu
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Módosítás 115
Adam Bielan

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.

(5) A tervezett intézkedés végleges 
elfogadása esetén a tagállamnak
haladéktalanul meg kell küldenie a 
Bizottságnak az intézkedés végleges 
szövegét.

Or. en

Módosítás 116
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A Bizottság létrehoz és fenntart egy 
nyilvánosan hozzáférhető online 
adatbázist, amely a tagállamok által 
vásárolt valamennyi gyógyszer beszerzési 
árát összehasonlító információkat 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azoknak a gyógyszereknek a listája, 
amelyek árát a tárgyidőszakban 
rögzítették, valamint azok az árak, 
amelyeket e termékek esetében 
érvényesíteni lehet;

Or. hu

Indokolás

Fontos az ár átláthatósága és a gyógyszerek árának tagállamok közötti 
összehasonlíthatósága. A folyamatban lévő, a Bizottság és a tagállamok által közösen 
finanszírozott EURIPID project célja, hogy a tagállamok között összehasonlítsa a 
gyógyszerek árát. A projektet az árak átláthatóságának biztosítása céljából folytatni kell. A 
Bizottság árakról való tájékoztatása tekintetében tehát a hatályos „átláthatósági irányelvnek” 
(89/105/EGK) meg kell jelennie az új irányelvben. Ez megmagyarázza az első bekezdés 
kiegészítésére irányuló javaslatot.

Módosítás 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azoknak a gyógyszereknek a listája, 
amelyekre nézve a tárgyidőszakban 
áremelést engedélyeztek, valamint azok az 
új árak, amelyeket e termékek esetében 
érvényesíteni lehet;

Or. hu

Indokolás

Fontos az ár átláthatósága és a gyógyszerek árának tagállamok közötti 
összehasonlíthatósága. A folyamatban lévő, a Bizottság és a tagállamok által közösen 
finanszírozott EURIPID project célja, hogy a tagállamok között összehasonlítsa a 
gyógyszerek árát. A projektet az árak átláthatóságának biztosítása céljából folytatni kell. A 
Bizottság árakról való tájékoztatása tekintetében tehát a hatályos „átláthatósági irányelvnek” 
(89/105/EGK) meg kell jelennie az új irányelvben. Ez megmagyarázza az első bekezdés 
kiegészítésére irányuló javaslatot.
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