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Az ülést 2021. július 1-jén, csütörtökön, 16.15-kor Joanna Kopcińska (alelnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ0701_01

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Joanna Kopcińska (ECR, PL), a BECA bizottság elnöklő első alelnöke bejelenti, hogy 
a Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó által készített jelentéstervezetet 
benyújtották fordításra. Felhívja a figyelmet, hogy a jelentéstervezetet megküldték a 
BECA bizottság tagjainak, és közzétették a bizottság honlapján. A jelentéstervezet 
megvitatására a BECA július 15-i ülésén kerül sor. 

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. május 10. PV – PE692.836v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

Eszmecsere a rák elleni küzdelemre irányuló európai tervvel kapcsolatos, folyamatban lévő 
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ügyekről:

4. Együttes vita: 

 európai gyógyszerstratégia [2021/2013(INI)]
 az egészségügyi technológiaértékelésről szóló rendeletre irányuló javaslat 

[2018/0018(COD)]
 az Aspen-ügy – antitrösztvizsgálat bizonyos rákellenes gyógyszerek árazását 

illetően

Dolors Montserrat (PPE, ES), az ENVI bizottság uniós gyógyszerstratégiáról szóló saját 
kezdeményezésű jelentésének előadója röviden ismerteti jelentésének aktuális állását, és 
kiemeli többek között a kutatás-fejlesztés ösztönzésének szükségességét, különösen a 
kielégítetlen egészségügyi szükségletek, például a gyermekkori és a ritka rákos 
megbetegedések tekintetében.

Tiemo Wölken (S&D, DE), az ENVI bizottság előadója helyett Jytte Gyteland (S&D, 
SV), az S&D képviselőcsoport ENVI bizottsági koordinátora ismerteti az új, 
egészségügyi technológiaértékelésről szóló rendeletről folytatott intézményközi 
tárgyalások eredményét, és kifejti, hogy az új rendelet fokozni fogja a tagállamok közti 
együttműködést az egészségügyi technológiaértékelés terén, ezáltal javítva az uniós 
betegek – különösen a rákbetegek – innovatív egészségügyi technológiákhoz való 
hozzáférését. 

Rainer Becker, a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának egységvezetője bemutat 
egy közelmúltbeli, mérföldkőnek számító trösztellenes határozatot, amely az Aspen 
gyógyszeripari vállalat által forgalmazott hat alapvető rákellenes gyógyszer árának több 
mint 70%-os csökkenéséhez vezetett, valamint kifejti, hogy az ebben az ügyben 
alkalmazott módszertan iránymutatásként szolgál majd a hasonló, jövőbeli ügyekben 
mind a nemzeti versenyhatóságok, mind pedig a nemzeti bíróságok számára. 

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők tesznek fel kérdéseket: 
Peter Liese (PPE, DE), Nicolás González Casares (S&D, ES), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná 
(The Left, CS), Marian-Jean Marinescu (PPE, RO), Sara Cerdas (S&D, PT), Vlad 
Gheorghe (Renew, RO), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Deirdre Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Andrey Slabakov (ECR, BG), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus 
Engerer (S&D, MT).

Andrzej Jan Ryś, a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának 
(DG SANTE) képviselője szólal fel, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire mind az 
egészségügyi technológiaértékelésről szóló rendelettel, mind pedig az uniós 
gyógyszerstratégiával kapcsolatban. Az egészségügyi technológiaértékelésről szóló 
rendeletet illetően többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy e rendelet hivatalos 
elfogadását követő három évben számos területen tesznek majd előkészületeket, hogy 
biztosítsák az egészségügyi technológiaértékelési rendszer európai szintű működését. A 
gyógyszerek hozzáférhetőségét és árképzését illetően hangsúlyozza, hogy meg kell találni 
a megfelelő egyensúlyt a szabályozási intézkedések és az együttműködési eszközök 
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között. Dolors Montserrat (PPE, ES), az ENVI bizottság előadója és Rainer Becker, a 
Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának képviselője ismét felszólalnak, hogy 
válaszoljanak az európai parlamenti képviselők kérdéseire az uniós 
gyógyszerstratégiával, valamint az Aspen-üggyel kapcsolatban. 

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), a BECA bizottság előadója szólal 
fel, hogy lezárja az említett témákról folytatott vitát. Többek között az átláthatóságra és 
a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó, készülő 
jogszabályok fontosságát emeli ki, és hangsúlyozza, hogy az uniós gyógyszergyártás 
ösztönzésével kell küzdeni a gyógyszerhiány ellen. Rámutat továbbá az egészségügyi 
technológiaértékelésről szóló rendelettel kapcsolatos tárgyalások során, az innováció 
fellendítése terén elért pozitív eredményre.

5. Eszmecsere a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 
1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló 
javaslatról [2020/0322(COD)]

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) – ezúttal az ENVI bizottság határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekről szóló jogalkotási javaslatának előadójaként – 
hangsúlyozza jogalkotási jelentéstervezetének a rákkezelés szempontjából releváns 
elemeit, és külön kiemeli, hogy a fertőző betegségeken túlmenően is alkalmazni kellene 
a közös közbeszerzési eljárások mechanizmusát.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Peter Liese (PPE, DE), Sara Cerdas (S&D, PT), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cindy 
Franssen (PPE, BE).

John Ryan, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság igazgatója a 
Bizottság képviselőjeként szólal fel és válaszol a képviselők kérdéseire, hangsúlyozva 
többek között, hogy a tagállamokat ösztönözni kell felkészültségi szintjük növelésére, 
valamint kifejti, hogy az egészségügyi rendszerek fertőző betegségek szempontjából 
történő megerősítése közvetett módon más betegségcsoportok szempontjából is 
hozzájárulna a rendszer megerősítéséhez.

Véronique Trillet-Lenoir ismét felszólal, hogy reagáljon a képviselők észrevételeire és 
lezárja a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó 
rendeletjavaslattal kapcsolatos vitát, felszólalása során pedig kiemelten foglalkozik 
többek között az ipari partnerségekkel és a gyógyszerek közös közbeszerzésére irányuló 
programokkal. 

Az ülésen megvitatott kérdések összegzése során Joanna Kopcińska elnöklő alelnök 
hangsúlyozza, hogy a vita jól példázza a népegészségügyi politika összetettségét, és 
bemutatja, hogy a szakpolitikai és szabályozási keret hány szinten van közvetlen 
hatással a rákkezelésre, valamint a rákellenes gyógyszerek és terápiák 
hozzáférhetőségére és megfizethetőségére.

Az ülést 18.41-kor berekesztik.
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6. A következő ülés időpontja és helye

2021. július 15., 9.00–12.00
Brüsszel
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Sara Cerdas, Joanna Kopcińska
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Jytte Guteland 4
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