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Pozměňovací návrh 43
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
.

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by měl být zamítnut, protože hájí výhradně zájmy farmaceutického průmyslu, a 
to na úkor práv členských států a ve výsledku na úkor práv pacientů.  Členské státy jsou 
svázány (kratší lhůty pro hodnocení, nepřiměřené sankce, přísné požadavky pro oznamování), 
zatímco farmaceutické firmy mohou dosáhnout zvýšení cen prostřednictvím postupu tichého 
souhlasu.  Komise by měla předložit nový a vyvážený návrh. 

Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 114 
a 168 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se nevztahuje na volný pohyb jakéhokoli zboží, nýbrž na volný 
pohyb léčivých přípravků a na tvorbu jejich cen, přičemž tvorba cen spadá v oblasti veřejného 
zdraví do kompetence členských států. Proto by měl být do právního základu doplněn článek 
168 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 45
Alda Sousa
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Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 168 odst. 7 
a článek 114 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby byl zohledněn vývoj trhu léčivých 
přípravků a vnitrostátních politik pro 
kontrolu veřejných výdajů na léčivé 
přípravky, jsou nezbytné podstatné změny 
všech hlavních ustanovení směrnice 
89/105/EHS. V zájmu jasnosti by tedy 
směrnice 89/105/EHS měla být nahrazena.

(2) Aby byl zohledněn vývoj trhu léčivých 
přípravků a vnitrostátních politik pro 
kontrolu veřejných výdajů na léčivé 
přípravky, jsou nezbytné podstatné změny 
všech hlavních ustanovení směrnice 
89/105/EHS. V zájmu jasnosti by tedy 
směrnice 89/105/EHS měla být nahrazena.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby byl zohledněn vývoj trhu léčivých 
přípravků a vnitrostátních politik pro 
kontrolu veřejných výdajů na léčivé 
přípravky, jsou nezbytné podstatné změny 
všech hlavních ustanovení směrnice 
89/105/EHS. V zájmu jasnosti by tedy 
směrnice 89/105/EHS měla být nahrazena.

(2) Aby byl zohledněn vývoj trhu léčivých 
přípravků a vnitrostátních politik pro 
kontrolu veřejných výdajů na léčivé 
přípravky, jsou nezbytné podstatné změny 
všech hlavních ustanovení směrnice 
89/105/EHS. V zájmu jasnosti by tedy 
směrnice 89/105/EHS měla být změněna.
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Pozměňovací návrh 48
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 
inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví 
zajištěním dostupnosti dostatečného 
zásobování léčivými přípravky za 
přiměřené ceny a současně zabezpečení 
finanční stability systémů veřejného 
zdravotního pojištění.

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 
inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví 
zajištěním dostupnosti dostatečného 
zásobování léčivými přípravky  za 
přiměřené ceny a za rovných podmínek 
pro všechny občany EU a současně 
zabezpečení finanční stability systémů 
veřejného zdravotního pojištění. Léčivé 
přípravky, které jsou klasifikovány na 
seznamu WHO jako základní, by měly být 
dostupné pacientům ve všech členských 
státech bez ohledu na velikost trhu.  

Or. sl

Pozměňovací návrh 49
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 
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inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví 
zajištěním dostupnosti dostatečného 
zásobování léčivými přípravky za 
přiměřené ceny a současně zabezpečení 
finanční stability systémů veřejného 
zdravotního pojištění.

inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví pro 
všechny občany zajištěním dostupnosti 
dostatečného zásobování účinnými
léčivými přípravky za přiměřené ceny a 
současně zabezpečení rovného přístupu ke 
zdravotní péči vysoké kvality pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 
inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví 
zajištěním dostupnosti dostatečného 
zásobování léčivými přípravky za 
přiměřené ceny a současně zabezpečení 
finanční stability systémů veřejného 
zdravotního pojištění.

(4) Členské státy v posledních desetiletích 
čelí trvalému růstu nákladů na léčivé 
přípravky, což vede k přijímání stále 
inovativnějších a komplexnějších politik, 
které mají řídit spotřebu léčivých přípravků 
v rámci systémů veřejného zdravotního 
pojištění členských států. Orgány 
členských států zejména zavedly celou 
škálu opatření pro kontrolu předepisování 
léčivých přípravků, regulaci jejich cen 
nebo stanovení podmínek jejich veřejného 
financování. Cílem těchto opatření je 
zejména podpora veřejného zdraví 
zajištěním dostupnosti dostatečného 
zásobování léčivými přípravky za 
přiměřené ceny a současně zabezpečení 
finanční stability systémů veřejného 
zdravotního pojištění. Tato opatření by 
měla rovněž usilovat o podporu výzkumu 
a vývoje nových léčivých přípravků a o 
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uznávání inovací v oblasti lékařství. 

Or. fr

Odůvodnění

Inovace v oblasti zdravotní péče přinášejí významné výhody pacientům a zajišťují, aby byly 
zdravotní systému účinnější a odolnější. 

Pozměňovací návrh 51
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rozdíly ve vnitrostátních opatřeních 
mohou brzdit nebo narušovat obchod 
s léčivými přípravky uvnitř Unie a 
narušovat hospodářskou soutěž, a tím 
přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu 
léčivých přípravků.

(5) Rozdíly ve vnitrostátních opatřeních 
mohou brzdit nebo narušovat obchod 
s léčivými přípravky uvnitř Unie, a tím 
přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu 
léčivých přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit.
Tato směrnice by se měla zejména 
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 

(8) Vzhledem k různorodosti vnitrostátních 
opatření pro řízení spotřeby léčivých 
přípravků, regulaci jejich cen či určování 
podmínek jejich veřejného financování je 
nezbytné směrnici 89/105/EHS vyjasnit.
Tato směrnice by se měla zejména 
vztahovat na všechny druhy opatření 
vypracovaných členskými státy, která by 
mohla mít dopad na vnitřní trh. Od doby 
přijetí směrnice 89/105/EHS se postupy 
tvorby cen a úhrad dále vyvíjely a jejich 
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složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen a 
úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem k 
cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 
tvorby cen a úhrad. Jelikož v oblasti 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání existují zvláštní 
pravidla a postupy, měla by být z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučena 
vnitrostátní opatření, která se týkají 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání.

složitost narostla. Ačkoli některé členské 
státy vykládaly oblast působnosti směrnice 
89/105/EHS restriktivně, Soudní dvůr 
rozhodl, že zmíněné postupy tvorby cen a 
úhrad spadají do oblasti působnosti 
směrnice 89/105/EHS, a to vzhledem k 
cílům uvedené směrnice a potřebě zajistit 
její efektivnost. Tato směrnice by tudíž 
měla odrážet vývoj vnitrostátních politik 
tvorby cen a úhrad. Přestože v oblasti 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání existují zvláštní 
pravidla a postupy, měla by být z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučena 
vnitrostátní opatření, která se týkají 
veřejných zakázek a dobrovolných 
smluvních ujednání, pouze v případě, že 
dobrovolné smlouvy zajišťují rovněž 
transparentnost v souvislosti s prodejními 
cenami léčiv, což představuje prvořadý 
zájem pojištěné osoby. Je třeba, aby 
doktoři a lékárníci, kteří působí jako 
distribuční místa léčiv, měli jednoznačné 
informace o léčivech, které hradí pacienti, 
a léčivých přípravcích, které hradí 
systémy zdravotní péče, aby mohli z 
ekonomického hlediska zvolit 
nejhospodárnější léčiva, a to bez ohledu 
na typ ujednání. 

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření, které 
má určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření, které 
má určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
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kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku a mělo by dotčeným 
společnostem zajišťovat odpovídající 
opravné prostředky včetně soudních 
opravných prostředků. Tyto požadavky by 
se měly stejným způsobem použít na 
celostátní, regionální nebo místní opatření, 
která mají kontrolovat nebo prosazovat 
předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, protože taková opatření rovněž 
určují efektivní úhrady těchto léčivých 
přípravků ze strany systémů zdravotního 
pojištění.

kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku. Tyto požadavky by se měly 
stejným způsobem použít na celostátní, 
regionální nebo místní opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních léčivých přípravků, protože 
taková opatření rovněž určují efektivní 
úhrady těchto léčivých přípravků ze strany 
systémů zdravotního pojištění.

Or. fr

Odůvodnění

Ve svém rozhodnutí věc C-62/09 Soudní dvůr povolil opatření určená k monitorování či 
podpoře předepisování určitých léčivých přípravků.  Tato opatření dokonce nemají žádný 
dopad na rozhodnutí o zahrnutí léčivých přípravků do působnosti vnitrostátních systémů 
zdravotního pojištění.  Takovýto návrh by rovněž výrobcům veškerých konkurenčních léčivých 
přípravků umožňoval, aby se odvolávali, v důsledku čehož by nastala ze správního a právního 
hlediska neúnosná situace. 

Pozměňovací návrh 54
Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření, které 
má určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku a mělo by dotčeným 
společnostem zajišťovat odpovídající 
opravné prostředky včetně soudních 
opravných prostředků. Tyto požadavky by 
se měly stejným způsobem použít na 
celostátní, regionální nebo místní opatření, 
která mají kontrolovat nebo prosazovat 

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření (včetně 
doporučení, jež lze vyžadovat),  které má 
určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku a mělo by dotčeným 
společnostem zajišťovat odpovídající 
opravné prostředky včetně soudních 
opravných prostředků. Tyto požadavky by 
se měly stejným způsobem použít na 
celostátní, regionální nebo místní opatření, 
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předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, protože taková opatření rovněž 
určují efektivní úhrady těchto léčivých 
přípravků ze strany systémů zdravotního 
pojištění.

která mají kontrolovat nebo prosazovat 
předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, protože taková opatření rovněž 
určují efektivní úhrady těchto léčivých 
přípravků ze strany systémů zdravotního 
pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření, které 
má určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku a mělo by dotčeným 
společnostem zajišťovat odpovídající 
opravné prostředky včetně soudních 
opravných prostředků. Tyto požadavky by 
se měly stejným způsobem použít na 
celostátní, regionální nebo místní opatření, 
která mají kontrolovat nebo prosazovat 
předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, protože taková opatření rovněž 
určují efektivní úhrady těchto léčivých 
přípravků ze strany systémů zdravotního 
pojištění.

(9) Jakékoli opatření, které má přímo či 
nepřímo regulovat ceny léčivých 
přípravků, jakož i jakékoli opatření, které 
má určit jejich úhrady ze strany systémů 
veřejného zdravotního pojištění, by mělo 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
kritérií nezávislých na původu daného 
přípravku. Tyto požadavky by se měly 
stejným způsobem použít na celostátní, 
regionální nebo místní opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních léčivých přípravků, protože 
taková opatření rovněž určují efektivní 
úhrady těchto léčivých přípravků ze strany 
systémů zdravotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Kritéria, na nichž se zakládá jakékoli 
rozhodnutí, které přímo nebo nepřímo 
upravuje ceny léčivých přípravků,  a 
jakékoli jiné opatření určující míru, v 
které budou hrazeny veřejným systémem 
zdravotního pojištění, by měla zahrnovat 
hodnocení nesplněných potřeb v oblasti 
léčby, klinické a sociální přínosy a 
inovace, jak uvádí stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o průhlednosti 
opatření upravujících ceny humánních 
léčivých přípravků a jejich začlenění do 
oblasti působnosti veřejných systémů 
zdravotního pojištění ze dne 12. června 
20121.  Takováto kritéria by měla rovněž
zahrnovat ochranu nejzranitelnějších 
skupin obyvatelstva.
_____________
1 Úř. věst. C 299, 4.10.2012, s. 83.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Žádosti o schválení ceny léčivého 
přípravku nebo určení jeho úhrady 
systémem zdravotního pojištění by neměly 
vést k prodlení při uvádění tohoto 
přípravku na trh přesahujícímu nutnou 
míru. Je proto žádoucí, aby tato směrnice 
stanovila povinné lhůty, v nichž by měla 
být přijímána vnitrostátní rozhodnutí. Aby 
byly efektivní, měly by předepsané lhůty 
běžet od okamžiku, kdy byla obdržena 

(10) Žádosti o schválení ceny léčivého 
přípravku nebo určení jeho úhrady 
systémem zdravotního pojištění by neměly 
vést k prodlení při uvádění tohoto 
přípravku na trh přesahujícímu nutnou 
míru. Je proto žádoucí, aby tato směrnice 
stanovila povinné lhůty, v nichž by měla 
být přijímána vnitrostátní rozhodnutí. Aby 
byly efektivní, měly by předepsané lhůty 
běžet od okamžiku, kdy byla obdržena 
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žádost, do vstupu příslušného rozhodnutí 
v platnost. Tyto lhůty by měly zahrnovat 
veškerá odborná hodnocení včetně 
případných hodnocení zdravotnických 
technologií a veškeré administrativní kroky 
požadované k tomu, aby bylo dané 
rozhodnutí přijato a nabylo právní 
účinnosti.

žádost, do vstupu příslušného rozhodnutí 
v platnost. Tyto lhůty by měly zahrnovat 
veškerá  doporučení a odborná hodnocení 
včetně případných hodnocení 
zdravotnických technologií a veškeré 
administrativní kroky požadované k tomu, 
aby bylo dané rozhodnutí přijato a nabylo 
právní účinnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Nessa Childers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Lhůty pro začlenění léčivých 
přípravků do systémů zdravotního pojištění 
stanovené ve směrnici 89/105/EHS jsou 
povinné, jak je zřejmé z judikatury 
Soudního dvora. Ze zkušeností vyplývá, že 
uvedené lhůty nejsou vždy dodržovány a 
že existuje potřeba zajistit právní jistotu a 
zlepšit procesní pravidla týkající se 
začlenění léčivých přípravků do oblasti 
působnosti systému zdravotního pojištění. 
Proto by měl být zaveden účinný a rychlý 
postup pro uplatnění opravných 
prostředků.

(11) Lhůty pro začlenění léčivých 
přípravků do systémů zdravotního pojištění 
stanovené ve směrnici 89/105/EHS jsou 
povinné, jak je zřejmé z judikatury 
Soudního dvora. Ze zkušeností vyplývá, že 
uvedené lhůty nejsou vždy dodržovány a 
že existuje potřeba zajistit právní jistotu a 
zlepšit procesní pravidla týkající se 
začlenění léčivých přípravků do oblasti 
působnosti systému zdravotního pojištění. 
Proto by měly být podporovány účinné a 
rychlé postupy pro uplatnění opravných 
prostředků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Lhůty pro začlenění léčivých 
přípravků do systémů zdravotního pojištění 

(11) Lhůty pro začlenění léčivých 
přípravků do systémů zdravotního pojištění 
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stanovené ve směrnici 89/105/EHS jsou 
povinné, jak je zřejmé z judikatury 
Soudního dvora. Ze zkušeností vyplývá, že 
uvedené lhůty nejsou vždy dodržovány a 
že existuje potřeba zajistit právní jistotu a 
zlepšit procesní pravidla týkající se 
začlenění léčivých přípravků do oblasti 
působnosti systému zdravotního pojištění. 
Proto by měl být zaveden účinný a rychlý 
postup pro uplatnění opravných 
prostředků.

stanovené ve směrnici 89/105/EHS jsou 
povinné, jak je zřejmé z judikatury 
Soudního dvora. Ze zkušeností vyplývá, že 
uvedené lhůty nejsou vždy dodržovány a 
že existuje potřeba zajistit právní jistotu a 
zlepšit procesní pravidla týkající se 
začlenění léčivých přípravků do oblasti 
působnosti systému zdravotního pojištění. 
Proto by měla být podporována účinná a 
rychlá opatření k nápravě. 

Or. fr

Odůvodnění

Postupy pro uplatňování opravných prostředků, včetně soudních postupů, již v členských 
státech existují.  Kromě toho patří tyto postupy k záležitostem členských států, jež nespadají 
do působnosti této směrnice, která se zabývá administrativními postupy schvalování cen 
léčivých prostředků a jejich proplácením v rámci systémů zdravotního pojištění.  

Pozměňovací návrh 60
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ve svém sdělení „Syntéza zprávy o 
šetření ve farmaceutickém odvětví“ 
Komise prokázala, že postupy tvorby cen a 
úhrad často zbytečně zpožďují uvádění 
generických léčivých přípravků na trhy 
v Unii. Schvalování ceny generických 
léčivých přípravků a jejich úhrada 
systémem zdravotního pojištění by neměly 
vyžadovat žádné nové nebo podrobné 
posouzení, jestliže byla pro referenční 
léčivý přípravek již stanovena cena a byl 
začleněn do systému zdravotního pojištění. 
Proto je v těchto případech vhodné stanovit 
kratší lhůty pro generické léčivé přípravky.

(12) Ve svém sdělení „Syntéza zprávy o 
šetření ve farmaceutickém odvětví“ 
Komise prokázala, že postupy tvorby cen a 
úhrad často zbytečně zpožďují uvádění 
generických nebo biologicky podobných
léčivých přípravků na trhy v Unii. 
Schvalování ceny generických nebo 
biologicky podobných léčivých přípravků a 
jejich úhrada systémem zdravotního 
pojištění by neměly vyžadovat žádné nové 
nebo podrobné posouzení, jestliže byla pro 
referenční léčivý přípravek již stanovena 
cena a byl začleněn do systému 
zdravotního pojištění. Proto je v těchto 
případech vhodné stanovit kratší lhůty pro 
generické nebo biologicky podobné léčivé 
přípravky.
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Pozměňovací návrh 61
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ve svém sdělení „Syntéza zprávy o 
šetření ve farmaceutickém odvětví“ 
Komise prokázala, že postupy tvorby cen a 
úhrad často zbytečně zpožďují uvádění 
generických léčivých přípravků na trhy 
v Unii. Schvalování ceny generických 
léčivých přípravků a jejich úhrada 
systémem zdravotního pojištění by neměly 
vyžadovat žádné nové nebo podrobné 
posouzení, jestliže byla pro referenční 
léčivý přípravek již stanovena cena a byl 
začleněn do systému zdravotního pojištění. 
Proto je v těchto případech vhodné stanovit 
kratší lhůty pro generické léčivé přípravky.

(12) Ve svém sdělení „Syntéza zprávy o 
šetření ve farmaceutickém odvětví“ 
Komise prokázala, že postupy tvorby cen a 
úhrad často zbytečně zpožďují uvádění 
generických léčivých přípravků na trhy 
v Unii. Schvalování ceny generických 
léčivých přípravků a jejich úhrada 
systémem zdravotního pojištění by neměly 
vyžadovat žádné nové nebo podrobné 
posouzení, jestliže je referenční léčivý 
přípravek v zásadě podobný, ve smyslu 
směrnice 2001/83/ES, a byla pro něj již 
stanovena cena a byl začleněn do systému 
zdravotního pojištění. Proto je v těchto 
případech vhodné stanovit kratší lhůty pro 
generické léčivé přípravky. Pokud 
generické léčivé přípravky vykazují ve 
srovnání s referenčním léčivým 
přípravkem rozdíly, například pokud jde o 
jejich balení nebo jejich léčebné indikace, 
mohou členské státy stanovit jejich
hodnocení. 

Or. fr

Odůvodnění

Přestože rozhodování týkající se generických léčivých přípravků, jejichž referenční léčivé 
přípravky již byly hodnoceny, by mělo být urychleno, měla by stále existovat možnost 
hodnocení generických přípravků, které nejsou v zásadě podobné jejich  referenčnímu 
přípravku.  Určité generické přípravky se mohou lišit od jejich referenčního přípravku, pokud 
jde o balení nebo léčivé indikace. 

Pozměňovací návrh 62
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola a 
vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí 
o tvorbě cen a úhradách vyžadují efektivní 
mechanismy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola a 
vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí 
o tvorbě cen a úhradách vyžadují efektivní 
mechanismy.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Postupy nápravy, včetně soudních postupů, patří k záležitostem členských států, jež nespadají 
do působnosti této směrnice, která se zabývá administrativními postupy schvalování cen 
léčivých prostředků a povolováním jejich proplácení v rámci systémů zdravotního pojištění.  
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Pozměňovací návrh 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Soudní opravné prostředky dostupné 
v jednotlivých členských státech hrají při 
zajišťování dodržování lhůt omezenou 
úlohu v důsledku často zdlouhavých 
postupů ve vnitrostátních jurisdikcích, 
které odrazují dotčené společnosti od 
zahájení právních kroků. Proto kontrola a 
vymáhání dodržování lhůt pro rozhodnutí 
o tvorbě cen a úhradách vyžadují efektivní 
mechanismy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně léčivých přípravků pro 
vzácná onemocnění a bioekvivalence 
generických nebo biologicky podobných  
léčivých přípravků s referenčním 
přípravkem se zjišťují v rámci 
registračních postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 
přípravku.

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by  tudíž 
členské státy v případě, že vyvstaly 
oprávněné pochybnosti na základě nově 
získaných informací, měly znovu 
posuzovat prvky, o něž se rozhodnutí o 
registraci opírá, včetně jakosti, 
bezpečnosti, účinnosti nebo bioekvivalence 
daného léčivého přípravku.

Or. sl

Pozměňovací návrh 67
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá (jakost, bezpečnost, účinnost nebo 
bioekvivalence daného léčivého 
přípravku). Členským státům bude zajištěn 
plný přístup k údajům využívaným 
orgánem rozhodujícím o registraci  při 
hodnocení těchto prvků, a to s ohledem na 
hodnocení relativní bezpečnosti, účinnosti 
a  efektivnosti léčivého přípravku 
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v souvislosti se systémem zdravotního 
pojištění.  Příslušné orgány by měl mít 
rovněž právo požadovat doplňující 
informace za účelem jejich hodnocení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného
léčivého přípravku.

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem a podobnosti 
bilogicky podobných léčivých přípravků se 
zjišťují v rámci registračních postupů, a 
členské státy by měly mít plný přístup 
k údajům využívaným v rámci postupu 
registrace, aby tak mohly vyhodnotit 
relativní bezpečnost léčivého přípravku 
v souvislosti s postupy tvorby cen a úhrad. 

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem tohoto přepracování směrnice je zavedení specifických opatření 
pro generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické léčivé přípravky, 
včetně biologické léčby, je nezbytné vedle bioekvivalence zavést pojem biologické podobnosti. 

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost
léčivých přípravků včetně bioekvivalence 

(14) Důkazy týkající se jakosti, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků 
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generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

včetně bioekvivalence generických 
léčivých přípravků s referenčním 
přípravkem se ověřují v rámci 
registračních postupů. V rámci postupů 
tvorby cen a úhrad by tudíž členské státy 
neměly znovu posuzovat hlavní prvky 
(jakost, bezpečnost, účinnost nebo 
biologická podobnost), o něž se rozhodnutí 
o registraci opírá. Členským státům však 
musí být zajištěn plný přístup k údajům
využívaným orgánům rozhodujícím o 
registraci, aby mohly vyhodnotit relativní 
bezpečnost, účinnost a efektivnost  
léčivého přípravku v souvislosti s jeho 
začleněním do působnosti povinného 
systému zdravotního pojištění.  Příslušné 
orgány by měly být také schopny začlenit 
nebo odvodit další důležité údaje pro účely 
hodnocení léčivých přípravků.

Or. fr

Odůvodnění

Nesprávná interpretace tohoto bodu odůvodnění by mohla vést k tomu, že by členské státy 
nemohly využívat údaje či vyžadovat doplňující údaje, které potřebují k posouzení poměru 
relativních rizik a přínosů a relativní účinnosti léčivých přípravků v porovnání s léčbou, která 
je již hrazena v rámci jejich vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. 

Pozměňovací návrh 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 

(14) Jakost, bezpečnost a účinnost léčivých 
přípravků včetně bioekvivalence 
generických léčivých přípravků 
s referenčním přípravkem se zjišťují 
v rámci registračních postupů. V rámci 
postupů tvorby cen a úhrad by tudíž 
členské státy neměly znovu posuzovat 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 
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přípravku. přípravku. Obdobně tak v případě léčiv pro 
vzácná onemocnění členské státy znovu 
neposuzují kritéria pro označení léčivého 
přípravku pro vzácná onemocnění.

Or. fr

Odůvodnění

Není přijatelné, aby byla lékařská přidaná hodnota těchto léčivých přípravků zpochybňována 
na vnitrostátní úrovni, neboť tato přidaná hodnota je základním předpokladem schválení 
přípravků na úrovni EU.  Takovéto objasnění situace by nebylo v žádném případě v rozporu 
s rozhodnutím vnitrostátních orgánů o tom, zda hradit či nehradit náklady na léčivé přípravky 
pro vzácná onemocnění, naopak by ve skutečnosti motivovalo vnitrostátní orgány k většímu 
využívání odborných znalostí získaných na evropské úrovni. 

Pozměňovací návrh 71
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 
platný důvod pro zamítnutí, pozastavení 
nebo zrušení registrace. Obdobně by 
žádosti, postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků nebo 
určení jejich úhrady systémy zdravotního 
pojištění měly být považovány za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví. 
Vnitrostátní orgány odpovědné za uvedené 
postupy by při šetření žádosti o registraci 
generického léčivého přípravku neměly 
požadovat informace týkající se stavu 
patentové ochrany referenčního léčivého 
přípravku a rovněž by neměly zkoumat 
platnost údajného porušení práv duševního 
vlastnictví, jestliže bude daný generický 
léčivý přípravek vyráběn nebo uváděn na 
trh poté, co vydaly své rozhodnutí. 
V důsledku toho by práva duševního 
vlastnictví neměla ani zasahovat do 
postupů tvorby cen a úhrad v členských 

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 
platný důvod pro zamítnutí, pozastavení 
nebo zrušení registrace. Obdobně by 
žádosti, postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků nebo 
určení jejich úhrady systémy zdravotního 
pojištění měly být považovány za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví. 
Vnitrostátní orgány odpovědné za uvedené 
postupy by při šetření žádosti o registraci 
generického léčivého přípravku neměly 
požadovat informace týkající se stavu 
patentové ochrany referenčního léčivého 
přípravku a rovněž by neměly zkoumat 
platnost údajného porušení práv duševního 
vlastnictví, jestliže bude daný generický 
léčivý přípravek vyráběn nebo uváděn na 
trh poté, co vydaly své rozhodnutí. 
V důsledku toho by práva duševního 
vlastnictví neměla ani zasahovat do tvorby 
cen a postupů úhrady generických 
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státech, ani tyto postupy zpožďovat. léčivých přípravků v členských státech, ani 
tuto tvorbu a postupy zpožďovat.

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění, že se tento postup týká pouze generických léčivých přípravků. 

Pozměňovací návrh 72
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 
platný důvod pro zamítnutí, pozastavení 
nebo zrušení registrace. Obdobně by 
žádosti, postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků nebo 
určení jejich úhrady systémy zdravotního 
pojištění měly být považovány za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví. 
Vnitrostátní orgány odpovědné za uvedené 
postupy by při šetření žádosti o registraci 
generického léčivého přípravku neměly 
požadovat informace týkající se stavu 
patentové ochrany referenčního léčivého 
přípravku a rovněž by neměly zkoumat 
platnost údajného porušení práv duševního 
vlastnictví, jestliže bude daný generický 
léčivý přípravek vyráběn nebo uváděn na 
trh poté, co vydaly své rozhodnutí. 
V důsledku toho by práva duševního 
vlastnictví neměla ani zasahovat do 
postupů tvorby cen a úhrad v členských 
státech, ani tyto postupy zpožďovat.

(15) Podle směrnice 2001/83/ES 
neposkytují práva duševního vlastnictví 
platný důvod pro zamítnutí, pozastavení 
nebo zrušení registrace. Obdobně by 
žádosti, postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků nebo 
určení jejich úhrady systémy zdravotního 
pojištění měly být považovány za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví. 
Vnitrostátní orgány odpovědné za uvedené 
postupy by při šetření žádosti o registraci 
bioekvivalentního generického léčivého 
přípravku neměly požadovat informace 
týkající se stavu patentové ochrany 
referenčního léčivého přípravku, ale měly 
by mít možnost zkoumat platnost údajného 
porušení práv duševního vlastnictví, 
jestliže bude daný bioekvivalentní
generický léčivý přípravek vyráběn nebo 
uváděn na trh poté, co vydaly své 
rozhodnutí. Tato odpovědnost nesmí být 
členským státům odňata. Aniž je dotčena
odpovědnost členských států zkoumat 
údaje, neměla by práva duševního 
vlastnictví ani zasahovat do postupů tvorby 
cen a úhrad v členských státech, ani tyto 
postupy zpožďovat.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 73
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly zajistit 
vhodnou formu zveřejnění příslušných 
dokumentů a informací v souladu 
s vnitrostátním postupem, přičemž  
zveřejnění by mohlo proběhnout 
elektronicky i na internetu. Při 
zveřejňování takových informací by měly 
zajistit, aby bylo množství podávaných 
informací přiměřené a neohrožovalo 
konkurenceschopnost EU.  

Or. sl

Pozměňovací návrh 74
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) ) Členské státy by měly vhodným 
způsobem zajistit zveřejnění dokumentů 
a informací v souladu s vnitrostátním 
postupem, v jehož rámci může ke 
zveřejnění dojít elektronicky i na 
internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Transparentnost, integrita a 
nezávislost rozhodování vnitrostátních 
orgánů by měly být zajištěny 
zveřejňováním názvů vnitrostátních 
orgánů a procesních kroků, které vedly k 
rozhodnutím týkajícím se tvorby cen a 
úhrad. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 76
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Vnitrostátní orgány odpovědné za 
rozhodnutí týkající se tvorby cen a úhrad 
by měly v rámci procesu rozhodování 
dodržovat zásady transparentnosti, 
integrity a nezávislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy často pozměňovaly své 
systémy zdravotního pojištění nebo 
přijímaly nová opatření, která spadají do 
oblasti působnosti směrnice 89/105/EHS. 
Je proto nezbytné zřídit mechanismy 
informování, jejichž účelem bude na 
jedné straně zajistit konzultace 
zainteresovaných stran a na druhé straně 

vypouští se
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usnadnit preventivní dialog s Komisí ve 
věci používání této směrnice.

Or. cs

Pozměňovací návrh 78
Alda Sousa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy často pozměňovaly své 
systémy zdravotního pojištění nebo 
přijímaly nová opatření, která spadají do 
oblasti působnosti směrnice 89/105/EHS. 
Je proto nezbytné zřídit mechanismy 
informování, jejichž účelem bude na jedné 
straně zajistit konzultace zainteresovaných 
stran a na druhé straně usnadnit preventivní 
dialog s Komisí ve věci používání této 
směrnice.

(16) Členské státy často pozměňovaly své 
systémy zdravotního pojištění nebo 
přijímaly nová opatření, která spadají do 
oblasti působnosti směrnice 89/105/EHS. 
Je proto nezbytné zřídit mechanismy 
informování, jejichž účelem bude na jedné 
straně zajistit konzultace zainteresovaných
stran včetně organizací sdružujících 
pacienty a spotřebitele a na druhé straně 
usnadnit preventivní dialog s Komisí ve 
věci používání této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V souladu se společným politickým 
prohlášením členských států a Komise 
k vysvětlujícím dokumentům ze dne 28. 
září 2011 se členské státy zavázaly 
v odůvodněných případech přikládat 
k oznámení svých prováděcích opatření 
jeden či více dokumentů vysvětlujících 
vztah mezi prvky směrnice a 
odpovídajícími částmi vnitrostátních 
prováděcích nástrojů. Pokud jde o tuto 

vypouští se
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směrnici, pokládá zákonodárce předávání 
takových dokumentů za odůvodněné,

Or. cs

Pozměňovací návrh 80
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každé 
celostátní, regionální nebo místní opatření 
bez ohledu na to, zda je stanoveno právním 
nebo správním předpisem, jehož účelem je 
kontrolovat ceny humánních léčivých 
přípravků nebo určovat sortiment léčivých 
přípravků hrazených systémy veřejného 
zdravotního pojištění, včetně rozsahu a 
podmínek těchto úhrad, bylo v souladu 
s požadavky této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby každé 
celostátní, regionální nebo místní opatření 
bez ohledu na to, zda je stanoveno právním 
nebo správním předpisem, jehož účelem je 
kontrolovat ceny humánních léčivých 
přípravků nebo určovat sortiment léčivých 
přípravků hrazených systémy veřejného 
zdravotního pojištění, včetně rozsahu a 
podmínek těchto úhrad, bylo v souladu 
s požadavky této směrnice. Členské státy 
zajistí, aby v jejich příslušném státě 
nedošlo ke zdvojování těchto opatření na 
regionální nebo místní úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

V některých členských státech je zdravotní péče řízena zároveň na celostátní a místní úrovni. 
Má-li zamezit zbytečnému prodloužení čekacích dob a nárůstu byrokracie, musí tato směrnice 
zajistit, aby nedocházelo k překrývání postupů na celostátní, regionální a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 81
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice by se měla rovněž 
vztahovat na léčivé přípravky, které jsou 
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vydávány na předpis, ale nejsou 
propláceny v rámci vnitrostátního systému 
zdravotního pojištění.  

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dobrovolná smluvní ujednání uzavřená 
mezi veřejnými orgány a držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, 
jejichž cílem je umožnit efektivní 
poskytování daného léčivého přípravku 
pacientům za zvláštních podmínek;

a) dobrovolná smluvní ujednání 
podléhající ověřování prvků týkajících se 
účinnosti a/nebo relativní účinnosti nebo 
vhodného používání daného léčivého 
přípravku  uzavřená mezi veřejnými 
orgány a držitelem rozhodnutí o registraci
léčivého přípravku, jejichž cílem je 
umožnit efektivní poskytování daného 
léčivého přípravku pacientům za zvláštních 
podmínek po sjednanou dobu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dobrovolná smluvní ujednání uzavřená 
mezi veřejnými orgány a držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, 
jejichž cílem je umožnit efektivní 
poskytování daného léčivého přípravku 
pacientům za zvláštních podmínek;

a) dobrovolná smluvní ujednání uzavřená 
mezi veřejnými orgány a držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, 
jejichž cílem je umožnit efektivní 
poskytování daného léčivého přípravku 
pacientům za zvláštních podmínek, pokud 
takováto ujednání splňují požadavky v 
oblasti transparentnosti uvedené v čl. 5 
odst. 3a (nový);
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Or. de

Odůvodnění

I ceny stanovené na základě dobrovolných ujednání by měly být oznamovány distribučním 
místům, aby se umožnil prodej nejlevnějších léčivých přípravků. 

Pozměňovací návrh 84
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení této směrnice se použijí na 
opatření, jejichž cílem je určit, které léčivé 
přípravky lze zahrnout do smluvních 
ujednání nebo zadávacích řízení 
veřejných zakázek.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice nesmí zpochybňovat 
postup uvedený v článku 6 směrnice 
2001/83/ES.  

Or. fr

Odůvodnění

Tato směrnice by měla upravovat rozhodovací postupy, pokud jde o tvorbu cen a úhradu 
farmaceutických produktů, nikoli měnit definici procesů pro registraci přípravků.  Registrace 
se řídí směrnicí 2001/83/ES, která uvádí seznam kritérií týkajících se kvality, bezpečnosti a 
účinnosti produktu. 

Pozměňovací návrh 86
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „biologicky podobným léčivým 
přípravkem“ podobný biologický léčivý 
přípravek, který byl schválen v souladu 
s čl. 10 odst. 4 směrnice 2001/83/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „biologicky podobným léčivým 
přípravkem“ podobný biologický léčivý 
přípravek, který byl schválen v souladu 
s čl. 10 odst. 4 směrnice 2001/83/ES; 

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem tohoto přepracování směrnice je zavedení specifických opatření 
pro generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické léčivé přípravky, 
včetně biologické léčby, je nezbytné vedle bioekvivalence zavést pojem biologické podobnosti. 

Pozměňovací návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zdravotnickou technologií“ 
zdravotnická technologie vymezená v čl. 3 
písm. l) směrnice Evropského parlamentu 

vypouští se
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a Rady 2011/24/EU;

Or. fr

Odůvodnění

Stanovení definice zdravotnické technologie je nejednoznačné a neodůvodněné, neboť 
v současnosti neexistuje obecně akceptovaný výklad toho, co se tímto pojmem rozumí.  
Vytvoření takovéto definice by v kombinaci se zavedením dvou různých systémů pro stanovení 
lhůt pro schvalování cen a povolování úhrad negenerických léčivých přípravků ještě více 
zkomplikovalo situaci. 

Pozměňovací návrh 89
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „hodnocením zdravotnických 
technologií“ hodnocení relativní účinnosti 
nebo krátkodobé a dlouhodobé 
efektivnosti léčivého přípravku 
v porovnání s ostatními zdravotnickými 
technologiemi užívanými pro léčbu 
příslušného onemocnění.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stanovení definice hodnocení zdravotnické technologie je nejednoznačné a neodůvodněné, 
neboť v současnosti neexistuje obecně akceptovaný výklad toho, co se tímto pojmem rozumí.  
Vytvoření takovéto definice by v kombinaci se zavedením dvou různých systémů pro stanovení 
lhůt pro schvalování cen a povolování úhrad negenerických léčivých přípravků ještě více 
zkomplikovalo situaci. 

Pozměňovací návrh 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „dobrovolným smluvním ujednáním“ 
uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. a) ujednání 
uzavřené mezi veřejnými orgány a 
držitelem rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku, které není povinné ani 
požadované ze zákona, přičemž toto 
ujednání není jedinou alternativou, která 
by měla být součástí vnitrostátního 
systému pro tvorbu cen a úhrady. 

Or. en

Odůvodnění

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Pozměňovací návrh 91
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „zranitelnými skupinami“ ty části 
obyvatelstva, které jsou nejvíce zasaženy 
opatřeními stanovujícími rozsah, v jakém 
jsou léčivé přípravky hrazeny v rámci 
veřejných systémů zdravotního pojištění, 
jako jsou děti, důchodci, nezaměstnaní, 
lidé, kteří musí užívat léky pro vzácná 
onemocnění, chronicky nemocné osoby 
atd.. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 92
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku.

Or. cs

Pozměňovací návrh 93
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku nebo 
aby mohl žadatel podat žádost, jakmile 
Výbor pro humánní léčivé přípravky 
(zřízený nařízením (ES) č. 726/2004) nebo 
příslušný vnitrostátní orgán vydal kladné 
stanovisko. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Řada členských států povoluje žadatelům, aby podali žádost týkající se ceny a úhrady, jakmile 
Výbor pro humánní léčivé přípravky nebo  příslušný vnitrostátní orgán členského státu  vydá 
kladné stanovisko.  Díky tomu je zahájen dialog již v prvotní fázi, čímž se zvýší 
pravděpodobnost, že budou dodrženy časové lhůty stanovené v této směrnici a usnadní se tak 
přístup pacientů k novým léčivým přípravkům. 
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Pozměňovací návrh 94
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby měl držitel 
rozhodnutí o registraci možnost podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty. 

Pozměňovací návrh 95
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl  podat žádost 
o schválení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o schválení ceny přípravku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl  podat žádost 
o schválení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Tento návrh by znatelně zvýšil administrativní zátěž pro příslušné orgány, které by byly 
zaplaveny žádostmi v návaznosti na jakékoli zamítnutí žádosti, dokonce i v případě, kdy 
nedošlo ke změně okolností. 

Pozměňovací návrh 97
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek nebrání členský státům, aby 
odmítaly opakované žádosti v návaznosti 
na zamítnutí, pokud se výrazným 
způsobem nezměnily dané okolnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 

(3) Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
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registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Or. hu

Odůvodnění

Pro orgány by bylo složité dodržovat časovou lhůtu v délce 15 dnů, kterou navrhuje Komise.  
Příliš krátká lhůta by poškodila kvalitu rozhodování. 

Pozměňovací návrh 99
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Pokud jde o léčivé přípravky, pro které 
členské státy používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 
rovněž 90 dnů. Pokud jde o generické 
léčivé přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 100
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 90 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku.
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přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou výrazně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, který 
sleduje Komise, totiž urychleného zajištění dostupnosti nových léčebných možností, které mají 
„normální“ registraci.

Pozměňovací návrh 103
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku. Pokud jde 
o biologicky podobné léčivé přípravky, 
činí lhůta 60 dnů, jestliže příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná patnáctidenní časová lhůta by mohla být pro orgány příliš krátká, což by mohlo 
mít nepříznivý dopad na kvalitu rozhodnutí.  S ohledem na to, že biologické  léčivé přípravky 
ztratily či brzy ztratí svá výlučná práva, představují biologicky podobné léčivé přípravky 
poměrně novou kategorii a lhůta pro předložení by měla proto činit maximálně 60 dnů. 

Pozměňovací návrh 104
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
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Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 45 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě.
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 45 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku. Členské státy mohou zvážit, zda 
se bude jejich rozhodnutí týkající se ceny, 
kterou lze účtovat za léčivý přípravek,
zakládat na hodnocení zdravotnické 
technologie. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě.
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku a tento generický přípravek je 
v zásadě podobný referenčnímu 
přípravku, a to ve smyslu směrnice 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001. 

Or. fr

Odůvodnění

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Pozměňovací návrh 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 3. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
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ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže 
příslušné orgány již schválily cenu 
referenčního léčivého přípravku.

ceně, která může být účtována za dotčený 
léčivý přípravek, bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže tento 
generický přípravek je v zásadě podobný 
referenčnímu léčivému přípravku, a to ve 
smyslu směrnice 2001/83/ES a příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku . 

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
kategorie údajů a dokumentů, které musí 
žadatel předložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a hlavní dokumenty, které musí 
žadatel předložit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 110
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

4. Členské státy musí podrobně stanovit 
kategorie údajů a hlavní dokumenty, které 
musí žadatel předložit.

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít prostor, aby mohly reagovat na neočekávaný vývoj. 

Pozměňovací návrh 111
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 25 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
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pokyny. pokyny.

Or. hu

Odůvodnění

Pro orgány by bylo složité dodržovat časovou lhůtu v délce 15 dnů, kterou navrhuje Komise.  
Příliš krátká lhůta by poškodila kvalitu rozhodování. 

Pozměňovací návrh 112
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány bez 
zbytečného odkladu žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Avšak 
pokud jde o léčivé přípravky, pro které 
členské státy používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 113
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
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dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o léčivé 
přípravky, pro které členské státy používají 
jako součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta rovněž 90 dnů. Pokud jde o generické 
léčivé přípravky, činí lhůta za všech 
okolností 30 dnů, jestliže příslušné orgány 
již schválily cenu referenčního léčivého 
přípravku. Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

Or. sl

Pozměňovací návrh 114
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o 
generické léčivé přípravky, činí lhůta za 
všech okolností 30 dnů, jestliže příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o 
generické léčivé přípravky, činí lhůta za 
všech okolností 90 dnů, jestliže příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku. Členské státy nesmí 
žádat žádné doplňující informace, které 
výslovně nepožadují vnitrostátní právní 
předpisy nebo správní pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o 
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léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

generické léčivé přípravky, činí lhůta za 
všech okolností 45 dnů, jestliže příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku. Členské státy nesmí 
žádat žádné doplňující informace, které 
výslovně nepožadují vnitrostátní právní 
předpisy nebo správní pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 30
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny a tento generický přípravek je 
v zásadě podobný referenčnímu 
přípravku, a to ve smyslu směrnice 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001

Or. fr
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Odůvodnění

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Pozměňovací návrh 118
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 25
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Pokud jde o biologicky podobné  léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 60 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná patnáctidenní časová lhůta by mohla být pro orgány příliš krátká, což by mohlo 
mít nepříznivý dopad na kvalitu rozhodnutí.  S ohledem na to, že biologické  léčivé přípravky 
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ztratily či brzy ztratí svá výlučná práva, představují biologicky podobné léčivé přípravky 
poměrně novou kategorii a lhůta pro předložení by měla proto činit maximálně 60 dnů. 

Pozměňovací návrh 119
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o 
generické léčivé přípravky, činí lhůta za 
všech okolností 45 dnů, jestliže příslušné 
orgány již schválily cenu referenčního 
léčivého přípravku. Členské státy nesmí 
žádat žádné doplňující informace, které 
výslovně nepožadují vnitrostátní právní 
předpisy nebo správní pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
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doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 15
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku. 
Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

doplňujících informací. Avšak pokud jde o 
léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta za všech okolností 30 
dnů, jestliže příslušné orgány již schválily 
cenu referenčního léčivého přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Není-li rozhodnutí přijato v příslušné 
lhůtě stanovené v odstavcích 3 a 5, je 
žadatel oprávněn uvést přípravek na trh 
za navrženou cenu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení jde výrazně nad rámec stanoveného cíle, kterým je zajistit rychlou dostupnost 
nových léčebných možností, přičemž není ani přiměřené ani v souladu se zásadou 
subsidiarity. Opatření tohoto druhu by navíc mohlo narušit již tak křehkou rozpočtovou 
rovnováhu v systémech veřejného zdravotního pojištění. 

Pozměňovací návrh 122
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Rozhodnou-li příslušné orgány, že 
nepovolí uvedení daného léčivého 
přípravku na trh za cenu navrhovanou 
žadatelem, musí rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních a 
ověřitelných kritérií, včetně jakéhokoli 
hodnocení, odborného posudku nebo 
doporučení, o něž se rozhodnutí opírá. 
Žadatel musí být informován o všech 
dostupných opravných prostředcích včetně 
soudních opravných prostředků a o lhůtách 
pro jejich uplatnění.

7. Rozhodnou-li příslušné orgány, 
že nepovolí uvedení daného léčivého 
přípravku na trh za cenu navrhovanou 
žadatelem, musí rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Žadatel musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek týkající se vypracování odborných posudků na podporu jakéhokoli rozhodnutí 
orgánů, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 123
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
schvalování cen léčivých přípravků.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tvorba cen léčivých přípravků je v kompetenci členských států, nemusejí 
Komisi a priori informovat o svých kritériích hodnocení ceny léčivého přípravku. 

Pozměňovací návrh 124
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Rozhodnou-li příslušné orgány 
z vlastního podnětu o snížení ceny 
konkrétního léčivého přípravku, musí 
rozhodnutí obsahovat odůvodnění na 
základě objektivních a ověřitelných kritérií, 
včetně jakéhokoli hodnocení, odborného 
posudku nebo doporučení, o něž se 
rozhodnutí opírá. Rozhodnutí musí být 
sděleno držiteli rozhodnutí o registraci, 
který musí být informován o všech 
dostupných opravných prostředcích včetně 
soudních opravných prostředků a o lhůtách 
pro jejich uplatnění.

9. Rozhodnou-li příslušné orgány 
z vlastního podnětu o snížení ceny 
konkrétního léčivého přípravku, musí 
rozhodnutí obsahovat odůvodnění na 
základě objektivních a ověřitelných kritérií. 
Rozhodnutí musí být sděleno držiteli 
rozhodnutí o registraci, který musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.
Rozhodnutí a stručné odůvodnění jsou 
zpřístupněna veřejnosti. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 125
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Rozhodnou-li příslušné orgány 
z vlastního podnětu o snížení ceny 
konkrétního léčivého přípravku, musí 
rozhodnutí obsahovat odůvodnění na 
základě objektivních a ověřitelných kritérií, 
včetně jakéhokoli hodnocení, odborného 
posudku nebo doporučení, o něž se 
rozhodnutí opírá. Rozhodnutí musí být 
sděleno držiteli rozhodnutí o registraci, 
který musí být informován o všech 
dostupných opravných prostředcích včetně 
soudních opravných prostředků a o lhůtách 
pro jejich uplatnění.

9. Rozhodnou-li příslušné orgány 
z vlastního podnětu o snížení ceny 
konkrétního léčivého přípravku, musí 
rozhodnutí obsahovat odůvodnění na 
základě objektivních a ověřitelných kritérií. 
Rozhodnutí musí být sděleno držiteli 
rozhodnutí o registraci, který musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr
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Odůvodnění

Požadavek týkající se vypracování odborných posudků na podporu jakéhokoli rozhodnutí 
orgánů, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 126
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku.

Or. cs

Pozměňovací návrh 127
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby měl držitel 
rozhodnutí o registraci možnost podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty. 

Pozměňovací návrh 128
Nessa Childers
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl  podat žádost 
o schválení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o zvýšení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl  podat žádost 
o schválení ceny přípravku. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Tento návrh by znatelně zvýšil administrativní zátěž pro příslušné orgány, které by byly 
zaplaveny žádostmi v návaznosti na jakékoli zamítnutí žádosti, dokonce i v případě, kdy 
nedošlo ke změně okolností. 

Pozměňovací návrh 130
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek nebrání členský státům, aby 
odmítaly opakované žádosti v návaznosti 
na zamítnutí, pokud se výrazným 
způsobem nezměnily dané okolnosti. 



AM\916168CS.doc 53/54 PE497.983v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
schválení či zamítnutí žádosti podané 
držitelem rozhodnutí o registraci ve věci 
zvýšení ceny léčivého přípravku v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo projednáno, přijato a 
sděleno žadateli do 90 dnů od obdržení 
žádosti.

Or. sl

Pozměňovací návrh 132
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti podané držitelem rozhodnutí o 
registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Or. en


