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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
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.

(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 
intézkedéseknek, amelyek ezzel 
egyenértékű hatással járnak. E 
követelmények célja az is, hogy biztosítsák 
a gyógyszergyártók számára az 
előreláthatóságot és a jogbiztonságot, 
valamint a betegek érdekében 
hozzájáruljanak innovatív gyógyszerek 
kutatásának és forgalomba hozásának 
ösztönzéséhez. 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 
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biztosításához szükséges.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az említett határidőknek való 
megfelelés elősegítése érdekében hasznos 
lehet, ha a kérelmezők már a 
forgalombahozatali engedély hivatalos 
megadása előtt megkezdik az 
árjóváhagyása eljárást vagy a gyógyszer 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe 
történő befogadását célzó eljárást. A 
tagállamok ennek érdekében lehetővé 
tehetik a kérelmezők számára, hogy már 
azt követően benyújtsák a kérelmet, hogy 
a konkrét esettől függően az Emberi 
Felhasználásra Szánt Gyógyszerek 
Állandó Bizottsága vagy a 
forgalombahozatali eljárásért felelős 
nemzeti hatóság kedvező véleményt adott 
ki. Ebben az esetben a határidő a 
forgalombahozatali engedély hivatalos 
kézhezvételétől számítandó. 

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendszerek gyakran hosszadalmas eljárásai 
miatt, amelyek visszariasztották az érintett 
vállalatokat a jogi út alkalmazásától.
Hatékony mechanizmusokra van tehát 
szükség az ármegállapítási és ártámogatási 
döntések esetében meghatározott határidők 
ellenőrzésére és érvényesítésére. A 
tagállamok ennek érdekében kijelölnek 
egy – akár már létező – testületet, 
amelynek jogában áll elrendelni a jelen 
irányelvben rögzített jogorvoslatokat.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ugyanígy a ritka betegségek gyógyszerei 
esetén a tagállamoknak nem kell újra 
megvizsgálniuk a megnevezés 
kritériumait, köztük a jelentős előny 
kritériumát sem. Azonban, amennyiben ez 
az ármegállapítási és ártámogatási 
döntésekhez – többek között egészségügyi 
technológiaértékelés vagy 
farmakoökonómiai értékelés céljából –
szükséges, a tagállamok a 
forgalombahozatali engedélyezési eljárás 
folyamán tekintetbe vehetik az ilyen 
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elemek értékelésével kapcsolatos adatokat. 

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) „egészségügyi technológiaértékelés”:
az egészségügyi technológia 
használatához kapcsolódó orvosi, 
szociális, gazdasági és etikai kérdések 
módszeres, átlátható, pártatlan és alapos 
vizsgálata.  Célja, hogy megfelelő 
információkkal szolgáljon olyan 
biztonságos és hatékony egészségügyi 
politika kialakításához, amely a betegekre 
összpontosít és a legjobb ár-érték arány 
elérésére törekszik.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi technológiaértékelés ezen irányelvben meghatározott fogalmának 
összhangban kell lennie az EUnetHTA keretein belül egymással együttműködő nemzeti 
egészségügyi technológiaértékelési ügynökségek által alkalmazott definícióval.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának jóváhagyása iránt. A tagállamok azt 
is lehetővé tehetik a forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkezők számára, hogy 
már azt követően benyújtsák a kérelmet, 
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hogy a 726/2004/EK rendelet által 
létrehozott Emberi Felhasználásra Szánt 
Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az
illetékes nemzeti hatóság kedvező 
véleményt adott ki. Az illetékes hatóságok
10 napon belül hivatalos átvételi 
elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán. Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok be tudják 
tartani a határidőket, érdemes lehetővé tenni a kérelmek korábbi benyújtását, közvetlenül azt 
követően, hogy az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az 
illetékes nemzeti hatóság kedvező véleményt adott ki. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

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 tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az érintett gyógyszerre
alkalmazható árra vonatkozó döntést az 
érintett tagállamban meghatározott 
követelményeknek megfelelően a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által benyújtott kérelem kézhezvételétől
vagy adott esetben a forgalombahozatali 
engedély hivatalos kézhezvételétől
számított 60 napon belül meghozzák, és azt
a kérelmezővel közöljék. 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.
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Or. en

Indokolás

Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok be tudják tartani a határidőket, érdemes 
lehetővé tenni a kérelmek korábbi benyújtását, közvetlenül azt követően, hogy az Emberi 
Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az illetékes nemzeti hatóság 
kedvező véleményt adott ki. Azonban ilyen esetekben a határidő a forgalombahozatali 
engedély hivatalos kézhezvételétől számítandó, ami több időt biztosít a nemzeti hatóságoknak 
a kérelem feldolgozására.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a kérelmet alátámasztó adatok 
hiányosak, az illetékes hatóságok 10 napon 
belül értesítik a kérelmezőt a hiányzó, 
szükséges adatokról, és a kiegészítő 
információ kézhezvételétől számított 60 
napon belül végleges döntést hoznak.
Azonban azon gyógyszerek tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 
döntéshozatali eljárás részeként 
egészségügyi technológiaértékelést 
alkalmaznak, a határidő 90 nap. A 
generikus gyógyszerek esetében az említett 
határidő minden esetben 15 nap, 
amennyiben a referencia-gyógyszer árát az 
illetékes hatóságok jóváhagyták. A 
tagállamok nem kérhetnek semmiféle 
olyan kiegészítő információt, amelyet a 
nemzeti jogszabályok vagy az igazgatási 
iránymutatások kifejezetten nem írnak elő.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy termék 
árának emelése iránt. Az illetékes 
hatóságok 10 napon belül hivatalos 
átvételi elismervényt adnak a kérelem 
kézhezvételéről.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. Ha a kérelmet alátámasztó 
adatok hiányosak, az illetékes hatóságok
haladéktalanul értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 

A kérelmező köteles az illetékes 
hatóságokat a megfelelő adatokkal ellátni, 
beleértve az azon eseményekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a gyógyszer 
árának legutóbbi megállapítását követően 
bekövetkeztek, és amelyek a kérelmező 
véleménye szerint indokolják a kért 
áremelést. Ha a kérelmet alátámasztó 
adatok hiányosak, az illetékes hatóságok
10 napon belül értesítik a kérelmezőt a 
hiányzó, szükséges adatokról, és a 
kiegészítő információ kézhezvételétől 
számított 60 napon belül végleges döntést 
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hoznak. A tagállamok nem kérhetnek 
semmiféle olyan kiegészítő információt, 
amelyet a nemzeti jogszabályok vagy az 
igazgatási iránymutatások kifejezetten nem 
írnak elő.

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

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében az áremelés jóváhagyásához figyelembe vett kritériumokat és 
dokumentumokat egy megfelelő kiadványban ugyanúgy közzé kell tenni, mint az árjóváhagyás 
kritériumait. Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a 
kézhezvételről szóló elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az 
indokolatlan késedelmek az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A tagállamok ezen kívül legalább évente 
egy alkalommal felülvizsgálat keretében 
megvizsgálják, hogy az árbefagyasztás 
fenntartását indokoló makrogazdasági 
feltételek változatlanok-e.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
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az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja kivételes esetekben, amennyiben 
azt különleges okok indokolják, 
kérelmezheti az árbefagyasztás vagy 
árcsökkentés alóli felmentést. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell 
tartalmaznia. A tagállamok biztosítják, 
hogy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja bármikor kérelmet nyújthat be a 
felmentés iránt. Az illetékes hatóságok 10 
napon belül hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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 

(3) 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 10 napon 
belül értesítik a kérelmezőt a hiányzó, 
szükséges adatokról, és a kiegészítő 
információ kézhezvételétől számított 60 
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számított 60 napon belül végleges döntést 
hoznak.  A felmentés megadása esetén az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
bejelentik az engedélyezett áremelést.

napon belül végleges döntést hoznak.  A 
felmentés megadása esetén az illetékes 
hatóságok haladéktalanul bejelentik az 
engedélyezett áremelést.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
bármikor kérelmet nyújthat be egy 
gyógyszer nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerbe történő befogadása iránt. A 
tagállamok azt is lehetővé tehetik a 
forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkezők számára, hogy már azt 
követően benyújtsák a kérelmet, hogy az a 
726/2004/EK rendelet által létrehozott 
Emberi Felhasználásra Szánt 
Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az 
illetékes nemzeti hatóság kedvező 
véleményt adott ki. 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 10 
napon belül hivatalos átvételi elismervényt 
adnak a kérelem kézhezvételéről.

Or. en



PA\911144HU.doc 13/19 PE494.638v02-00

HU

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán. Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok be tudják 
tartani a határidőket, érdemes lehetővé tenni a kérelmek korábbi benyújtását, közvetlenül azt 
követően, hogy az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az 
illetékes nemzeti hatóság kedvező véleményt adott ki. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 pont

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 vagy adott esetben a 
forgalombahozatali engedély hivatalos 
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.

Or. en

Indokolás

Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok be tudják tartani a határidőket, érdemes 
lehetővé tenni a kérelmek korábbi benyújtását, közvetlenül azt követően, hogy az Emberi 
Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottsága vagy az illetékes nemzeti hatóság 
kedvező véleményt adott ki. Azonban ilyen esetekben a határidő a forgalombahozatali 
engedély hivatalos kézhezvételétől számítandó, ami több időt biztosít a nemzeti hatóságoknak 
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a kérelem feldolgozására.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 pont

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 10 napon 
belül 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.

Or. en

Indokolás

Az eljárás hatékonysága érdekében hasznos lenne pontosan rögzíteni a kézhezvételről szóló 
elismervény kiadásának határidejét. Ezzel elkerülhetők lennének az indokolatlan késedelmek 
az elismervény kiadása kapcsán.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, amelyet 

(2) A jogorvoslati eljárás céljaira a 
tagállamok egy szervet jelölnek ki, amelyet 
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a következő hatáskörökkel ruháznak fel: a következő hatáskörökkel ruháznak fel:
a) a lehető legrövidebb időn belül és 
közbenső határozat útján ideiglenes 
intézkedések bevezetése az állítólagos 
jogsértés orvoslása vagy az érintett érdekek 
további sérelmének elkerülése céljából;

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;

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. 

Or. en

Indokolás

A bírságok ugyan elrettentő erővel bírhatnak, illetve ösztönözhetik az ármegállapítás és 
ártámogatás terén illetékes nemzeti hatóságokat a határidők betartására, ugyanakkor negatív 
mellékhatásuk is lehet, nevezetesen az, hogy a hatóságok inkább választják a kérelem 
elutasítását, mintsem hogy bírságot kockáztassanak. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az átláthatóságnak a gyógyszer-kategóriák rendelésének ösztönzésére szolgáló intézkedésekre 
is vonatkoznia kell, nem csupán meghatározott gyógyszerek rendelésére.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

E rendelkezés célja elkerülni az abból adódó eljárási késedelmeket, hogy ismételten értékelni 
kell a forgalombahozatali engedélyezés során már értékelt elemeket. Egyértelművé kell tenni 
ugyanakkor, hogy a tagállamok hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, és ármegállapítási és 
ártámogatási döntéseikhez figyelembe vehetik ezeket. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kívánnak hozni vagy módosítani, amelyek 
a jelen irányelv hatálya alá esnek, az 
intézkedés tervezetét, az intézkedést 
megalapozó indokolást és a végleges 
elfogadás várható időpontját
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok megküldik a Bizottságnak a döntéshozatali folyamat indikatív ütemtervét annak 
érdekében, hogy a Bizottság szükség esetén a végleges elfogadás előtt megfogalmazhassa 
észrevételeit. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság a tagállam általi végleges 
elfogadás előtt 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.

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

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a Bizottság megküldheti ugyan az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeit, de ez nem függeszti fel nemzeti szinten az eljárást, mivel ez 
indokolatlan késedelmet okozna. 
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 pont

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.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyszerűsíti az értesítési eljárást, hogy az kisebb terhet rójon a tagállamokra. Ez 
nem akadályozná meg a Bizottságot abban, hogy ilyen információkat kérjen a nemzeti 
hatóságoktól abban az esetben, ha felmerül az uniós joggal való összeütközés gyanúja. Az 
érintett tagállamok automatikus jelentéstételi kötelezettsége azonban túlzott adminisztratív 
terhet róna a nemzeti hatóságokra, és ezt el kell kerülni. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) az előző évben a 3., 4. és 7. cikknek 
megfelelően benyújtott kérelmek száma;

a) az előző évben a 3., 4. és 7. cikknek 
megfelelően benyújtott kérelmek száma;

b) az egyes, a 3., 4. és 7. cikknek 
megfelelően benyújtott kérelmeket érintő 

b) az egyes, a 3., 4. és 7. cikknek 
megfelelően benyújtott kérelmeket érintő 
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döntések meghozatalához szükséges idő; döntések meghozatalához szükséges idő;
c) adott esetben a késedelmek fő okainak 
elemzése és javaslatok arra vonatkozóan, 
hogyan lehetne a döntéshozatali 
folyamatokat összhangba hozni az 
irányelvben előírt határidőkkel.

c) adott esetben a késedelmek fő okainak 
elemzése.

Or. en

Indokolás

Az éves jelentés elegendő ahhoz, hogy a Bizottság megkapja a szükséges adatokat. A 
határidőt július 1-jében kell meghatározni annak érdekében, hogy elegendő számban álljon 
rendelkezésre a jelen irányelvet átültető új nemzeti rendelkezések szerinti kérelem, és így 
elegendő adatot tartalmazhasson az első jelentés. Nem a nemzeti hatóságoknak, hanem a 
Bizottságnak vagy egy független testületnek kell ajánlásokat tennie annak érdekében, hogy a 
döntéshozatali eljárás összhangban legyen az irányelvben rögzített határidőkkel.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Hasznosabb lenne, ha a Bizottság évente készítene jelentést, hiszen így a bizottsági jelentés a 
tagállamok által benyújtott jelentésekből származó több adaton alapulhatna. Biztosítva lenne 
továbbá az összhang az előző módosítással, amely éves nemzeti jelentéseket ír elő a határidők 
betartásáról.


