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Poprawka 43
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji powinien zostać odrzucony, gdyż motywowany jest wyłącznie interesami 
przemysłu farmaceutycznego kosztem praw państw członkowskich, a w ostatecznym 
rozrachunku kosztem pacjentów. Na państwa członkowskie nakłada on duże ograniczenia 
(krótsze terminy oceny, nieproporcjonalnie wysokie grzywny, surowe wymogi dotyczące 
powiadamiania) podczas gdy firmy farmaceutyczne mogą uzyskać wyższe ceny na zasadzie 
milczącej zgody. Komisja powinna przedstawić nowy i wyważony wniosek.

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i art. 168,

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek nie odnosi się do swobodnego przepływu jakiegokolwiek towaru, lecz produktów 
leczniczych, i do ustalania ich cen, co leży w zakresie kompetencji państw członkowskich w 
dziedzinie zdrowia publicznego. Dlatego do podstawy prawnej należy dodać art. 168 TFUE.
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Poprawka 45
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 168 ust. 7 i art. 114,

Or. en

Poprawka 46
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby uwzględnić rozwój rynku 
farmaceutycznego oraz krajowych strategii 
kontrolowania wydatków publicznych na 
produkty lecznicze, konieczne jest 
wprowadzenie zmian merytorycznych do 
wszystkich najważniejszych przepisów 
dyrektywy 89/105/EWG. W celu 
zachowania przejrzystości należy zatem 
zastąpić dyrektywę 89/105/EWG.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 47
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby uwzględnić rozwój rynku 
farmaceutycznego oraz krajowych strategii 
kontrolowania wydatków publicznych na 

(2) Aby uwzględnić rozwój rynku 
farmaceutycznego oraz krajowych strategii 
kontrolowania wydatków publicznych na 
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produkty lecznicze, konieczne jest 
wprowadzenie zmian merytorycznych do 
wszystkich najważniejszych przepisów 
dyrektywy 89/105/EWG. W celu 
zachowania przejrzystości należy zatem
zastąpić dyrektywę 89/105/EWG.

produkty lecznicze, konieczne jest 
wprowadzenie zmian merytorycznych do 
wszystkich najważniejszych przepisów 
dyrektywy 89/105/EWG. W celu 
zachowania przejrzystości należy zatem
wprowadzić zmiany do dyrektywy
89/105/EWG.

Or. lt

Poprawka 48
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się z 
ciągłym wzrostem wydatków na produkty 
farmaceutyczne, co doprowadziło do 
przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania.
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego poprzez 
zapewnienie dostępności odpowiednich 
dostaw produktów leczniczych po 
racjonalnych kosztach przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansowej 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się z 
ciągłym wzrostem wydatków na produkty 
farmaceutyczne, co doprowadziło do 
przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania.
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego poprzez 
zapewnienie dostępności odpowiednich 
dostaw produktów leczniczych na 
jednakowych warunkach wszystkim 
obywatelom UE po racjonalnych kosztach 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
stabilności finansowej systemów 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Produkty lecznicze 
określone w wykazie WHO jako 
podstawowe powinny być dostępne dla 
pacjentów we wszystkich państwach 
członkowskich, bez względu na wielkość 
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rynku. 

Or. sl

Poprawka 49
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się z 
ciągłym wzrostem wydatków na produkty 
farmaceutyczne, co doprowadziło do 
przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania.
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego poprzez 
zapewnienie dostępności odpowiednich 
dostaw produktów leczniczych po 
racjonalnych kosztach przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansowej 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się 
z ciągłym wzrostem wydatków na 
produkty farmaceutyczne, co doprowadziło 
do przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania.
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego
wszystkich obywateli poprzez zapewnienie 
dostępności odpowiednich dostaw
skutecznych produktów leczniczych po 
racjonalnych kosztach przy jednoczesnym 
zapewnieniu wszystkim równego dostępu 
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się z 
ciągłym wzrostem wydatków na produkty 
farmaceutyczne, co doprowadziło do 
przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania. 
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego poprzez 
zapewnienie dostępności odpowiednich 
dostaw produktów leczniczych po 
racjonalnych kosztach przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansowej 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

(4) W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
państwa członkowskie zmagały się z 
ciągłym wzrostem wydatków na produkty 
farmaceutyczne, co doprowadziło do 
przyjmowania coraz bardziej 
innowacyjnych i złożonych strategii w 
zakresie zarządzania konsumpcją 
produktów leczniczych w ramach 
krajowych systemów powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Władze 
państw członkowskich wdrożyły przede 
wszystkim szeroki zakres środków 
służących kontrolowaniu przepisywania 
produktów leczniczych, regulowaniu cen 
tych produktów lub ustanawianiu 
warunków ich publicznego finansowania. 
Celem tych środków jest głównie 
promowanie zdrowia publicznego poprzez 
zapewnienie dostępności odpowiednich 
dostaw produktów leczniczych po 
racjonalnych kosztach przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansowej 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Środki te powinny mieć 
również na celu wspieranie badań 
naukowych i opracowywania nowych 
produktów leczniczych oraz uznawanie 
innowacji w dziedzinie medycyny.

Or. fr

Uzasadnienie

Innowacje w dziedzinie zdrowia przynoszą znaczne korzyści pacjentom i mają pozytywne 
znaczenie dla skuteczności i trwałości systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka 51
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Różnice między środkami krajowymi 
mogą utrudniać lub zakłócać 
wewnątrzunijny handel produktami 
leczniczymi oraz zakłócać konkurencję, 
wpływając tym samym bezpośrednio na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych.

(5) Różnice między środkami krajowymi 
mogą utrudniać lub zakłócać 
wewnątrzunijny handel produktami 
leczniczymi, wpływając tym samym 
bezpośrednio na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych.

Or. fr

Poprawka 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG. 
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 
ustalania cen i refundacji ewoluowały 
i stały się bardziej skomplikowane. 
Niektóre państwa członkowskie stosowały 
wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. 

(8) Z uwagi na zróżnicowanie środków 
krajowych w zakresie zarządzania 
konsumpcją leków, regulowania ich cen 
lub ustanawiania warunków ich 
finansowania publicznego konieczne jest 
doprecyzowanie dyrektywy 89/105/EWG. 
W szczególności niniejsza dyrektywa 
powinna obejmować wszystkie typy 
środków opracowanych przez państwa 
członkowskie i mogących wpływać na 
rynek wewnętrzny. Od czasu przyjęcia 
dyrektywy 89/105/EWG procedury 
ustalania cen i refundacji ewoluowały 
i stały się bardziej skomplikowane. 
Niektóre państwa członkowskie stosowały 
wykładnię zawężającą zakres dyrektywy 
89/105/EWG, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że wspomniane 
procedury ustalania cen i refundacji 
wchodzą w zakres dyrektywy 89/105/EWG 
z uwagi na cele tej dyrektywy oraz 
potrzebę zapewnienia jej skuteczności. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
odzwierciedlać zmiany w krajowej polityce 
w zakresie ustalania cen i refundacji. 
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Z uwagi na istnienie szczegółowych 
przepisów i procedur w dziedzinie 
zamówień publicznych i dobrowolnych 
umów, środki krajowe związane 
z zamówieniami publicznymi 
i dobrowolnymi umowami powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Chociaż istnieją szczegółowe przepisy
i procedury w dziedzinie zamówień 
publicznych i dobrowolnych umów, środki 
krajowe związane z zamówieniami 
publicznymi i dobrowolnymi umowami 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy tylko, o ile 
dobrowolne umowy umożliwiają też 
przejrzystość w odniesieniu do ceny 
produktu leczniczego istotnej z punktu 
widzenia ubezpieczonych. Lekarze i 
aptekarze jako podmioty wydające 
produkty lecznicze muszą być świadomi, 
jakie koszty związane z danym lekiem 
ponoszą pacjenci i systemy opieki 
zdrowotnej, aby móc wybierać najbardziej 
racjonalne ekonomicznie produkty 
lecznicze niezależnie od rodzaju umowy.

Or. de

Poprawka 53
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 
także wszelkie środki służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu, oraz powinny zapewniać 
zainteresowanym przedsiębiorstwom 
odpowiednie środki odwoławcze, w tym 
sądowe środki odwoławcze. Wymogi te 
powinny być w równym stopniu stosowane 
do środków krajowych, regionalnych lub 
lokalnych służących kontrolowaniu i 
zachęcaniu do przepisywania określonych 

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 
także wszelkie środki służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu. Wymogi te powinny być w 
równym stopniu stosowane do środków 
krajowych, regionalnych lub lokalnych 
służących kontrolowaniu i zachęcaniu do 
przepisywania określonych produktów 
leczniczych, ponieważ za pomocą tych 
środków określa się również rzeczywiste 
włączenie danych produktów do systemów 
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produktów leczniczych, ponieważ za 
pomocą tych środków określa się również 
rzeczywiste włączenie danych produktów 
do systemów ubezpieczeń zdrowotnych.

ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zatwierdził w wyroku w sprawie C-62/09 środki 
mające na celu kontrolę lub zachęcanie do przepisywania pewnych produktów leczniczych. 
Ponadto środki te nie mają wpływu na decyzje o włączaniu produktów leczniczych do 
systemów ubezpieczeń zdrowotnych państw członkowskich. Propozycja taka umożliwiłaby 
poza tym wszystkim zainteresowanym producentom konkurencyjnych produktów leczniczych 
składanie odwołań, co stałoby się koszmarem administracyjnymi i prawnym.

Poprawka 54
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 
także wszelkie środki służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu, oraz powinny zapewniać 
zainteresowanym przedsiębiorstwom 
odpowiednie środki odwoławcze, w tym 
sądowe środki odwoławcze. Wymogi te 
powinny być w równym stopniu stosowane 
do środków krajowych, regionalnych lub 
lokalnych służących kontrolowaniu i
zachęcaniu do przepisywania określonych 
produktów leczniczych, ponieważ za 
pomocą tych środków określa się również 
rzeczywiste włączenie danych produktów 
do systemów ubezpieczeń zdrowotnych.

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, 
a także wszelkie środki, w tym wymagane 
ewentualnie zalecenia, służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu, oraz powinny zapewniać 
zainteresowanym przedsiębiorstwom 
odpowiednie środki odwoławcze, w tym 
sądowe środki odwoławcze. Wymogi te 
powinny być w równym stopniu stosowane 
do środków krajowych, regionalnych lub 
lokalnych służących kontrolowaniu 
i zachęcaniu do przepisywania określonych 
produktów leczniczych, ponieważ za 
pomocą tych środków określa się również 
rzeczywiste włączenie danych produktów 
do systemów ubezpieczeń zdrowotnych.
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Poprawka 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, a 
także wszelkie środki służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu, oraz powinny zapewniać 
zainteresowanym przedsiębiorstwom 
odpowiednie środki odwoławcze, w tym 
sądowe środki odwoławcze. Wymogi te 
powinny być w równym stopniu stosowane 
do środków krajowych, regionalnych lub 
lokalnych służących kontrolowaniu i 
zachęcaniu do przepisywania określonych 
produktów leczniczych, ponieważ za 
pomocą tych środków określa się również 
rzeczywiste włączenie danych produktów 
do systemów ubezpieczeń zdrowotnych.

(9) Wszelkie środki służące 
bezpośredniemu lub pośredniemu 
regulowaniu cen produktów leczniczych, 
a także wszelkie środki służące określeniu 
zasad objęcia tych produktów zakresem 
systemów powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego powinny być oparte na 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriach, niezależnych od pochodzenia 
produktu. Wymogi te powinny być 
w równym stopniu stosowane do środków 
krajowych, regionalnych lub lokalnych 
służących kontrolowaniu i zachęcaniu do 
przepisywania określonych produktów 
leczniczych, ponieważ za pomocą tych 
środków określa się również rzeczywiste 
włączenie danych produktów do systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 56
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Kryteria leżące u podstaw wszelkiej 
decyzji bezpośrednio lub pośrednio 
regulującej ceny produktów leczniczych, a 
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także wszelkie środki służące określeniu 
zakresu, w jakim produkty lecznicze są 
objęte systemami powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, powinny 
obejmować ocenę niezrealizowanych 
potrzeb medycznych, korzyści klinicznych 
i społecznych oraz innowacji, zgodnie z 
opinią Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 czerwca 2012 r. dotyczącej 
przejrzystości środków regulujących 
ustalanie cen produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych 
produktów w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego1. Kryteria te powinny 
również obejmować ochronę najsłabszych 
grup społecznych.
_____________
1 Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 83.

Or. es

Poprawka 57
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozpatrywanie wniosków o 
zatwierdzenie ceny produktu leczniczego 
lub określenie zasad jego objęcia zakresem 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie 
powinno niepotrzebnie opóźniać 
wprowadzenia tego produktu do obrotu. W 
niniejszej dyrektywie należałoby zatem 
określić obowiązkowe terminy 
podejmowania decyzji krajowych. Aby 
ustanowione terminy były skuteczne, 
powinny obejmować okres od otrzymania 
wniosku do wejścia w życie odpowiedniej 

(10) Rozpatrywanie wniosków 
o zatwierdzenie ceny produktu leczniczego 
lub określenie zasad jego objęcia zakresem 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie 
powinno niepotrzebnie opóźniać 
wprowadzenia tego produktu do obrotu. W 
niniejszej dyrektywie należałoby zatem 
określić obowiązkowe terminy 
podejmowania decyzji krajowych. Aby 
ustanowione terminy były skuteczne, 
powinny obejmować okres od otrzymania 
wniosku do wejścia w życie odpowiedniej 
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decyzji. W terminach tych należy 
uwzględnić przeprowadzenie wszystkich 
ocen ekspertów, w tym w stosownych 
przypadkach ocen technologii 
medycznych, a także wszystkie etapy 
procedury administracyjnej konieczne do 
tego, aby decyzja została przyjęta i nabrała 
mocy prawnej.

decyzji. W terminach tych należy 
uwzględnić przeprowadzenie wszystkich 
ocen i zastosowanie się do zaleceń
ekspertów, w tym w stosownych 
przypadkach ocen technologii 
medycznych, a także wszystkie etapy 
procedury administracyjnej konieczne do 
tego, aby decyzja została przyjęta i nabrała 
mocy prawnej.

Or. en

Poprawka 58
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Terminy włączania produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych określone w 
dyrektywie 89/105/EWG są obowiązkowe, 
co wyjaśnia orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości. Doświadczenia pokazują, 
że terminy te nie zawsze są przestrzegane 
oraz że istnieje potrzeba zagwarantowania 
pewności prawa i udoskonalenia przepisów 
proceduralnych dotyczących włączania 
produktów leczniczych w zakres systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych. Należy zatem
ustanowić procedurę skutecznych i 
szybkich środków odwoławczych.

(11) Terminy włączania produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych określone 
w dyrektywie 89/105/EWG są 
obowiązkowe, co wyjaśnia orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości.
Doświadczenia pokazują, że terminy te nie 
zawsze są przestrzegane oraz że istnieje 
potrzeba zagwarantowania pewności prawa 
i udoskonalenia przepisów proceduralnych 
dotyczących włączania produktów 
leczniczych w zakres systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych. Należy zatem zachęcać do 
opracowania skutecznych i szybkich
procedur odwoławczych.

Or. en

Poprawka 59
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Terminy włączania produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych określone w 
dyrektywie 89/105/EWG są obowiązkowe, 
co wyjaśnia orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości. Doświadczenia pokazują, 
że terminy te nie zawsze są przestrzegane 
oraz że istnieje potrzeba zagwarantowania 
pewności prawa i udoskonalenia przepisów 
proceduralnych dotyczących włączania 
produktów leczniczych w zakres systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych. Należy zatem 
ustanowić procedurę skutecznych i 
szybkich środków odwoławczych.

(11) Terminy włączania produktów 
leczniczych w zakres systemów 
ubezpieczeń zdrowotnych określone w 
dyrektywie 89/105/EWG są obowiązkowe, 
co wyjaśnia orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości. Doświadczenia pokazują, 
że terminy te nie zawsze są przestrzegane 
oraz że istnieje potrzeba zagwarantowania 
pewności prawa i udoskonalenia przepisów 
proceduralnych dotyczących włączania 
produktów leczniczych w zakres systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych. Należy zatem 
zachęcać do wprowadzania skutecznych i 
szybkich procedur odwoławczych.

Or. fr

Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieją już procedury odwoławcze, w tym procedury sądowe. 
Ponadto procedury te stanowią element suwerenności państw członkowskich i nie wchodzą w 
zakres obowiązywania niniejszej dyrektywy, która dotyczy procedur zatwierdzania cen i 
wydawania pozwoleń na wprowadzanie produktów leczniczych na listy leków refundowanych 
przez organy administracyjne.

Poprawka 60
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W komunikacie pt. „Streszczenie 
sprawozdania z badania sektora 
farmaceutyczego” Komisja wykazała, że 
procedury ustalania cen i refundacji często 
powodują zbędne opóźnienia we 
wprowadzaniu leków generycznych na 
rynki unijne. Zatwierdzenie ceny leków 
generycznych oraz ich objęcie zakresem 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie 
powinno wymagać żadnych nowych lub 
szczegółowych ocen w przypadku, gdy 

(12) W komunikacie pt. „Streszczenie 
sprawozdania z badania sektora 
farmaceutyczego” Komisja wykazała, że 
procedury ustalania cen i refundacji często 
powodują zbędne opóźnienia we 
wprowadzaniu generycznych lub 
biopodobnych produktów leczniczych na 
rynki unijne. Zatwierdzenie ceny leków 
generycznych lub biopodobnych oraz 
objęcie ich zakresem systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych nie powinno wymagać 
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produkt referencyjny został już wyceniony 
i włączony do zakresu systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwe jest 
zatem skrócenie terminów mających 
zastosowanie do leków generycznych, 
jeżeli powyższe warunki zostały spełnione.

żadnych nowych lub szczegółowych ocen 
w przypadku, gdy produkt referencyjny 
został już wyceniony i włączony do 
zakresu systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych. Właściwe jest zatem 
skrócenie terminów mających 
zastosowanie do leków generycznych lub 
biopodobnych, jeżeli powyższe warunki 
zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 61
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W komunikacie pt. „Streszczenie 
sprawozdania z badania sektora 
farmaceutyczego” Komisja wykazała, że 
procedury ustalania cen i refundacji często 
powodują zbędne opóźnienia we 
wprowadzaniu leków generycznych na 
rynki unijne. Zatwierdzenie ceny leków 
generycznych oraz ich objęcie zakresem 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie 
powinno wymagać żadnych nowych lub 
szczegółowych ocen w przypadku, gdy 
produkt referencyjny został już wyceniony 
i włączony do zakresu systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwe jest 
zatem skrócenie terminów mających 
zastosowanie do leków generycznych, 
jeżeli powyższe warunki zostały spełnione.

(12) W komunikacie pt. „Streszczenie 
sprawozdania z badania sektora 
farmaceutyczego” Komisja wykazała, że
procedury ustalania cen i refundacji często 
powodują zbędne opóźnienia we 
wprowadzaniu leków generycznych na 
rynki unijne. Zatwierdzenie ceny leków 
generycznych oraz ich objęcie zakresem 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie 
powinno wymagać żadnych nowych lub 
szczegółowych ocen w przypadku, gdy 
produkt referencyjny jest zasadniczo 
podobny w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE i został już wyceniony oraz
włączony do zakresu systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych. Właściwe jest zatem 
skrócenie terminów mających 
zastosowanie do leków generycznych, 
jeżeli powyższe warunki zostały spełnione. 
W przypadku, gdy leki generyczne 
wykazują różnice w stosunku do 
produktów referencyjnych, przykładowo 
pod względem opakowania lub wskazań 
leczniczych, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o dokonaniu oceny tych 
leków.
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Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeżeli pożądane byłoby przyspieszenie procesu podejmowania decyzji dotyczących 
leków generycznych, których produkty referencyjne zostały już poddane ocenie, powinna 
istnieć możliowść dokonania oceny leków generycznych, jeżeli nie są one zasadniczo podobne 
do produktu referencyjnego. Niektóre leki generyczne mogą różnić się od produktów 
referencyjnych pod względem opakowania, a nawet wskazań leczniczych.

Poprawka 62
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Sądowe środki odwoławcze dostępne 
w państwach członkowskich odgrywają 
ograniczoną rolę w zapewnianiu 
zgodności z terminami ze względu na 
często długotrwałe postępowanie w 
sprawach podlegających jurysdykcji 
krajowej, które zniechęca zainteresowane 
przedsiębiorstwa do wszczynania 
postępowania sądowego. Konieczne jest 
zatem ustanowienie skutecznych 
mechanizmów kontroli i egzekwowania 
zgodności z terminami podejmowania 
decyzji dotyczących ustalania cen i 
refundacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 63
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Sądowe środki odwoławcze dostępne 
w państwach członkowskich odgrywają 

skreślony
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ograniczoną rolę w zapewnianiu 
zgodności z terminami ze względu na 
często długotrwałe postępowanie w 
sprawach podlegających jurysdykcji 
krajowej, które zniechęca zainteresowane 
przedsiębiorstwa do wszczynania 
postępowania sądowego. Konieczne jest 
zatem ustanowienie skutecznych 
mechanizmów kontroli i egzekwowania 
zgodności z terminami podejmowania 
decyzji dotyczących ustalania cen i 
refundacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Procedury odwoławcze, w tym postępowania sądowe, stanowią element suwerenności państw 
członkowskich i nie wchodzą w zakres obowiązywania niniejszej dyrektywy, która dotyczy 
procedur zatwierdzania cen i wprowadzania produktów leczniczych na listy leków 
refundowanych realizowanych przez organy administracyjne.

Poprawka 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Sądowe środki odwoławcze dostępne 
w państwach członkowskich odgrywają 
ograniczoną rolę w zapewnianiu 
zgodności z terminami ze względu na 
często długotrwałe postępowanie w 
sprawach podlegających jurysdykcji 
krajowej, które zniechęca zainteresowane 
przedsiębiorstwa do wszczynania 
postępowania sądowego. Konieczne jest 
zatem ustanowienie skutecznych 
mechanizmów kontroli i egzekwowania 
zgodności z terminami podejmowania 
decyzji dotyczących ustalania cen i 
refundacji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 65
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym sierocych 
produktów leczniczych i biorównoważność 
leków generycznych lub biopodobnych
z produktem referencyjnym
i podobieństwo do niego produktów 
biopodobnych ustala się w ramach 
procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 66
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji – w przypadku gdy w wyniku 
pozyskanych informacji pojawiły się 
uzasadnione obawy – państwa 
członkowskie powinny zatem
przeprowadzić ponowną ocenę elementów, 
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lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

na których opiera się pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, w tym jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

Or. sl

Poprawka 67
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen 
i refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
(jakość, bezpieczeństwo, skuteczność lub
biorównoważność danego produktu 
leczniczego). Państwa członkowskie 
gwarantują pełny dostęp do danych 
wykorzystywanych przez organ wydający 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podczas oceny tych elementów z myślą o 
oszacowaniu względnego bezpieczeństwa, 
skuteczności i wydajności leku w ramach 
danego systemu ubezpieczenia 
zdrowotnego. Właściwe organy powinny 
także mieć prawo do zażądania 
dodatkowych danych do oceny.

Or. en

Poprawka 68
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, jak również 
podobieństwo do biopodobnych 
produktów leczniczych ustala się w ramach 
procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, a państwa 
członkowskie powinny mieć pełny dostęp 
do danych wykorzystywanych w 
procedurze udzielania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu, aby móc 
dokonać oceny względnej skuteczności i 
bezpieczeństwa leku w ramach procedur 
dotyczących ustalania ceny i refundacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących leków generycznych stanowi główną 
wartość dodaną tego przekształcenia. Jednakże celem objęcia wszystkich generycznych 
produktów leczniczych, w tym bioterapii, należy oprócz pojęcia biorównoważności 
wprowadzić również pojęcie biopodobnych produktów leczniczych.

Poprawka 69
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 

(14) Dowody jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktów leczniczych, w 
tym biorównoważność leków 
generycznych z produktem referencyjnym, 
ustala się w ramach procedur wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. W 
ramach procedur dotyczących ustalania cen 
i refundacji państwa członkowskie nie 



AM\916168PL.doc 21/59 PE497.983v01-00

PL

powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

powinny zatem przeprowadzać ponownej 
oceny elementów podstawowych (jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności lub 
biorównoważności), na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Tymczasem państwom członkowskim 
powinno się zagwarantować pełen dostęp 
do danych wykorzystywanych przez 
organy odpowiedzialne za udzielenie 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu w 
celu dokonania oceny względnego 
bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności 
produktu leczniczego z myślą o 
wprowadzeniu go do systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 
Właściwe organy powinny być również w 
stanie dodać lub opracować dane 
uzupełniające mające znaczenie dla oceny 
produktów leczniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Niewłaściwa interpretacja niniejszego punktu preambuły mogłaby uniemożliwić państwom 
członkowskim korzystanie z danych lub wymaganie nowych danych umożliwiających im 
przeprowadzenie analizy stosunku ryzyka do korzyści i względnej skuteczności produktów 
leczniczych w stosunku do istniejących metod leczenia w ich systemach ubezpieczeń 
zdrowotnych.

Poprawka 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 

(14) Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
produktów leczniczych, w tym 
biorównoważność leków generycznych z 
produktem referencyjnym, ustala się w 
ramach procedur wydawania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. W ramach 
procedur dotyczących ustalania cen i 
refundacji państwa członkowskie nie 
powinny zatem przeprowadzać ponownej 
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oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego.

oceny elementów, na których opiera się 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, w 
tym jakości, bezpieczeństwa, skuteczności 
lub biorównoważności danego produktu 
leczniczego. Podobnie w przypadku 
sierocych produktów leczniczych państwa 
członkowskie nie powinny dokonywać 
ponownej oceny stosowanych przez nie 
kryteriów uznawania leków za leki 
sieroce.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie do przyjęcia byłoby kwestionowanie medycznej wartości dodanej tych produktów 
leczniczych na szczeblu krajowym, jako że wartość ta stanowi podstawowy warunek 
zatwierdzenia tych produktów w Europie. Takie wyjaśnienie nie pozostawałoby pod żadnym 
względem w sprzeczności z decyzjami organów krajowych dotyczącymi zwrotu kosztów leku 
sierocego, a nawet zachęcałoby je do szerszego wykorzystania wiedzy uzyskanej na szczeblu 
europejskim w celu informowania organów krajowych.

Poprawka 71
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego, 
organy krajowe odpowiedzialne za te 
procedury nie powinny żądać informacji na 
temat statusu patentowego referencyjnego 

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego, 
organy krajowe odpowiedzialne za te 
procedury nie powinny żądać informacji na 
temat statusu patentowego referencyjnego 
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produktu leczniczego i nie powinny 
oceniać zasadności domniemanego 
naruszenia praw własności intelektualnej, 
jeżeli następstwem wydanej decyzji ma 
być wytwarzanie lub wprowadzenie do 
obrotu danego leku generycznego. W 
rezultacie kwestie związane z własnością 
intelektualną nie powinny kolidować z 
procedurami ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

produktu leczniczego i nie powinny 
oceniać zasadności domniemanego 
naruszenia praw własności intelektualnej, 
jeżeli następstwem wydanej decyzji ma 
być wytwarzanie lub wprowadzenie do 
obrotu danego leku generycznego. W 
rezultacie kwestie związane z własnością 
intelektualną nie powinny kolidować z 
procedurami ustalania cen i refundacji 
leków generycznych przeprowadzanymi w 
państwach członkowskich ani być 
przyczyną opóźniania tych procedur.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że procedura ta odnosi się wyłącznie do leków generycznych.

Poprawka 72
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący leku generycznego, 
organy krajowe odpowiedzialne za te 
procedury nie powinny żądać informacji na 
temat statusu patentowego referencyjnego 
produktu leczniczego i nie powinny 
oceniać zasadności domniemanego 
naruszenia praw własności intelektualnej, 

(15) Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowią ważnej podstawy do odmowy 
wydania, zawieszenia lub wycofania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z 
tych samych względów wnioski, procedury 
decyzyjne i decyzje dotyczące regulowania 
cen produktów leczniczych lub ich objęcia 
zakresem systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych należy uznawać za procedury 
administracyjne, które jako takie są 
niezależne od egzekwowania praw 
własności intelektualnej. Rozpatrując 
wniosek dotyczący biorównoważnego leku 
generycznego, organy krajowe 
odpowiedzialne za te procedury nie 
powinny żądać informacji na temat statusu 
patentowego referencyjnego produktu 
leczniczego, lecz powinny móc oceniać
zasadność domniemanego naruszenia praw 
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jeżeli następstwem wydanej decyzji ma 
być wytwarzanie lub wprowadzenie do 
obrotu danego leku generycznego. W 
rezultacie kwestie związane z własnością 
intelektualną nie powinny kolidować z 
procedurami ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

własności intelektualnej, jeżeli 
następstwem wydanej decyzji ma być 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu 
danego biorównoważnego leku 
generycznego. Tej odpowiedzialności nie 
można odebrać państwom członkowskim. 
Bez uszczerbku dla odpowiedzialności 
państw członkowskich w zakresie 
rozpatrywania informacji kwestie 
związane z własnością intelektualną nie 
powinny kolidować z procedurami 
ustalania cen i refundacji 
przeprowadzanymi w państwach 
członkowskich ani być przyczyną 
opóźniania tych procedur.

Or. sl

Poprawka 73
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
udostępniać publicznie istotne dokumenty 
i informacje w odpowiedniej publikacji, 
zgodnie z praktyką krajową, która może 
mieć również formę elektroniczną lub 
może pojawić się w internecie. Publikując 
takie informacje państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby ilość 
dostarczonych danych była rozsądna, tak 
aby nie narażać na szwank 
konkurencyjności UE.  

Or. sl

Poprawka 74
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, zgodnie z praktyką 
krajową, publiczny dostęp do dokumentów 
i informacji w odpowiedniej publikacji, 
która powinna mieć format elektroniczny 
i dostępny w internecie.

Or. en

Poprawka 75
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Przejrzystość, rzetelność i 
niezależność procesu podejmowania 
decyzji przez właściwe organy krajowe 
powinny zostać zagwarantowane dzięki 
publikacji nazw właściwych organów i 
etapów procedury prowadzących do 
decyzji o wycenie i refundacji.

Or. sl

Poprawka 76
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Odpowiednie krajowe organy 
publiczne odpowiedzialne za decyzje 
dotyczące ustalania cen i refundacji 
powinny przestrzegać zasady 
przejrzystości, integralności 
i niezależności procedur decyzyjnych.
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Or. en

Poprawka 77
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie często 
zmieniały swoje systemy ubezpieczeń 
zdrowotnych lub przyjmowały nowe środki 
wchodzące w zakres dyrektywy 
89/105/EWG. Konieczne jest zatem 
ustanowienie mechanizmów 
informowania, aby z jednej strony 
zapewnić konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, a z drugiej strony ułatwić dialog 
z Komisją służący zapobieżeniu 
trudnościom związanym ze stosowaniem 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. cs

Poprawka 78
Alda Sousa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie często 
zmieniały swoje systemy ubezpieczeń 
zdrowotnych lub przyjmowały nowe środki 
wchodzące w zakres dyrektywy 
89/105/EWG. Konieczne jest zatem 
ustanowienie mechanizmów informowania, 
aby z jednej strony zapewnić konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, a z drugiej 
strony ułatwić dialog z Komisją służący 
zapobieżeniu trudnościom związanym ze 
stosowaniem niniejszej dyrektywy.

(16) Państwa członkowskie często 
zmieniały swoje systemy ubezpieczeń 
zdrowotnych lub przyjmowały nowe środki 
wchodzące w zakres dyrektywy 
89/105/EWG. Konieczne jest zatem 
ustanowienie mechanizmów informowania, 
aby z jednej strony zapewnić konsultacje 
z zainteresowanymi stronami, w tym 
z organizacjami pacjentów 
i konsumenckimi, a z drugiej strony 
ułatwić dialog z Komisją służący 
zapobieżeniu trudnościom związanym ze 
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stosowaniem niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 79
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Zgodnie ze wspólną deklaracją 
polityczną państw członkowskich i 
Komisji w sprawie dokumentów 
wyjaśniających z 28 września 2011 r. 
państwa członkowskie zobowiązały się 
dołączyć, w uzasadnionych przypadkach, 
do zgłoszenia środków transpozycji co 
najmniej jeden dokument wyjaśniający 
powiązanie między elementami dyrektywy 
a odpowiadającymi im częściami 
krajowych instrumentów transpozycji. W 
odniesieniu do niniejszej dyrektywy 
prawodawca uznaje przekazywanie takich 
dokumentów za uzasadnione,

skreślony

Or. cs

Poprawka 80
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelkie środki krajowe, regionalne lub 
lokalne określone w przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych, służące kontrolowaniu 
cen produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub określaniu zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelkie środki krajowe, regionalne lub 
lokalne określone w przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych, służące kontrolowaniu 
cen produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub określaniu zakresu produktów 
leczniczych objętych systemami 
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powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, w tym stopnia i warunków 
takiego objęcia, były zgodne z wymogami 
niniejszej dyrektywy.

powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, w tym stopnia i warunków 
takiego objęcia, były zgodne z wymogami 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dokładają starań, aby środki 
te nie dublowały się na szczeblu 
regionalnym lub lokalnym w 
poszczególnych państwach.

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich kwestiami opieki zdrowotnej zarządza się 
jednocześnie na szczeblu krajowym i na szczeblu regionalnym i lokalnym. Aby niepotrzebnie 
nie wydłużać terminów i nie stwarzać dodatkowych obciążeń administracyjnych, niniejsza 
dyrektywa musi gwarantować, że procedury na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 
nie będą się dublować.

Poprawka 81
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
również do produktów leczniczych, które 
są dostępne wyłącznie na receptę, jednak 
nie są refundowane przez krajowe systemy 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. de

Poprawka 82
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dobrowolnych umów zawartych między 
organami publicznymi a posiadaczem 

(a) dobrowolnych umów, podlegających 
weryfikacji elementów dotyczących 
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pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, aby umożliwić 
skuteczne udostępnianie tego produktu 
leczniczego pacjentom na określonych 
warunkach;

skuteczności lub względnej skuteczności 
lub właściwego stosowania danego 
produktu leczniczego, zawartych między 
organami publicznymi a posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, aby umożliwić 
skuteczne udostępnianie tego produktu 
leczniczego pacjentom na określonych 
warunkach przez określony okres czasu;

Or. sl

Poprawka 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dobrowolnych umów zawartych między 
organami publicznymi a posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, aby umożliwić 
skuteczne udostępnianie tego produktu 
leczniczego pacjentom na określonych 
warunkach;

a) dobrowolnych umów zawartych między 
organami publicznymi a posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, aby umożliwić 
skuteczne udostępnianie tego produktu 
leczniczego pacjentom na określonych 
warunkach, o ile umowy te spełniają 
również wymogi przejrzystości zgodnie 
z art. 5 ust. 3a (nowym);

Or. de

Uzasadnienie

Również ustalenia cenowe wynikające z dobrowolnych umów powinny być podawane do 
wiadomości punktów wydawania produktów leczniczych, tak aby możliwe było wydawanie 
leków najkorzystniejszych ekonomicznie.

Poprawka 84
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszej dyrektywy stosują się skreślony
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do środków mających na celu określenie, 
które produkty lecznicze można włączyć 
do umów lub procedur udzielania 
zamówień publicznych.

Or. cs

Poprawka 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie może 
poddawać w wątpliwość już wydanego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego na postawie art. 6 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna regulować procedury decyzyjne dotyczące ustalania ceny i refundacji 
produktów farmaceutycznych, a nie ponownie definiować pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu. Te ostatnie regulowane są dyrektywą 2001/83, która określa kryteria jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu.

Poprawka 86
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „biopodobny produkt leczniczy” to 
podobny biologiczny produkt leczniczy, 
zatwierdzony zgodnie z art. 10 ust. 4 
dyrektywy 2001/83/WE;

Or. en
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Poprawka 87
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „biopodobny produkt leczniczy” 
oznacza każdy podobny biologiczny 
produkt leczniczy zatwierdzony zgodnie z 
art. 10 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE;

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących leków generycznych stanowi główną 
wartość dodaną tego przekształcenia. Jednakże celem objęcia nim wszystkich leków 
generycznych, w tym bioterapii, należy oprócz pojęcia biorównoważności wprowadzić 
również pojęcie biopodobnych produktów leczniczych.

Poprawka 88
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „technologia medyczna” oznacza 
technologię medyczną w rozumieniu art. 3 
lit. l) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji technologii medycznych jest arbitralne i nieuzasadnione z uwagi na 
fakt, że w chwili obecnej nie istnieje wspólna interpretacja tego pojęcia. Ponadto mając na 
uwadze wprowadzenie dwóch różnych systemów dotyczących terminów zatwierdzania cen i 
wydawania zezwoleń na wprowadzanie produktów leczniczych innych niż generyczne na listy 
leków refundowanych, wprowadzenie takiej definicji dodatkowo skomplikowałoby sprawę.



PE497.983v01-00 32/59 AM\916168PL.doc

PL

Poprawka 89
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „ocena technologii medycznych” 
oznacza ocenę względnej skuteczności lub 
krótko- i długoterminowej skuteczności 
danego produktu leczniczego w 
porównaniu z innymi technologiami 
medycznymi stosowanymi w leczeniu 
przedmiotowego schorzenia.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji oceny technologii medycznych jest arbitralne i nieuzasadnione z 
uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie istnieje wspólna interpretacja tego pojęcia. Ponadto 
mając na uwadze wprowadzenie dwóch różnych systemów dotyczących terminów 
zatwierdzania cen i wydawania zezwoleń na wprowadzanie produktów leczniczych innych niż 
generyczne na listy leków refundowanych, wprowadzenie takiej definicji dodatkowo 
skomplikowałoby sprawę.

Poprawka 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „dobrowolna umowa”, o której mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. a), oznacza umowę 
zawartą między organami publicznymi a 
posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego, której 
zawarcie nie jest obowiązkowe ani 
wymagane przez prawo, a umowa ta nie 
jest jedyną alternatywą umożliwiającą 
włączenie do krajowego systemu ustalania 
cen i refundacji.
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 91
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „Słabsze grupy społeczne”: to te 
grupy społeczne, które są najbardziej 
narażone na wpływ środków 
określających zakres, w jakim produkty 
lecznicze będą objęte systemami 
powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, takie jak dzieci, emeryci i 
renciści, bezrobotni, osoby wymagające 
leków sierocych, przewlekle chorzy itd. 

Or. es

Poprawka 92
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o 
zatwierdzenie ceny. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o 
zatwierdzenie ceny.
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potwierdzenie odbioru.

Or. cs

Poprawka 93
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o 
zatwierdzenie ceny. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu lub wnioskodawcy możliwość 
złożenia w dowolnym momencie wniosku 
o zatwierdzenie ceny od chwili uzyskania 
pozytywnej opinii komisji ds. produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
(utworzonej na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004) lub właściwego 
organu krajowego. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Szereg państw członkowskich udziela już wnioskodawcom zezwolenia na złożenie wniosku o 
zatwierdzenie ceny i zwrotu w chwili uzyskania pozytywnej opinii komisji ds. produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi lub właściwego organu krajowego państwa członkowskiego. 
W ten sposób na wczesnym etapie zostaje nawiązany dialog, który pozwala założyć, że 
terminy określone w dyrektywie będą przestrzegane, aby ułatwić pacjentom dostęp do nowych 
produktów.

Poprawka 94
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 2. Państwa członkowskie zapewniają 



AM\916168PL.doc 35/59 PE497.983v01-00

PL

posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o zatwierdzenie ceny. 
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
zatwierdzenie ceny. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna (uwaga tłumacza: nie dotyczy polskiej wersji językowej) oraz 
usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem braku pewności prawnej.

Poprawka 95
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o zatwierdzenie ceny.
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku 
o zatwierdzenie ceny. Właściwe organy
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
potwierdzenie odbioru.

Or. en

Poprawka 96
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o zatwierdzenie ceny. 
Właściwe organy dostarczają 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku 
o zatwierdzenie ceny. Właściwe organy 
dostarczają wnioskodawcy oficjalne 
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wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

potwierdzenie odbioru.

Or. fr

Uzasadnienie

Konsekwencją tej propozycji byłoby znaczne podwyższenie obciążenia administracyjnego 
właściwych organów, które zostałyby zasypane wnioskami po wydaniu jakiejkolwiek decyzji 
odmownej, nawet w sytuacjach, gdy okoliczności nie uległy zmianie.

Poprawka 97
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie uniemożliwia 
państwom członkowskim odrzucenia 
powtórnych wniosków składanych mimo 
wydania decyzji odmownej, jeśli 
okoliczności nie uległy znaczącej zmianie.

Or. en

Poprawka 98
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 

(3) Państwa członkowskie dopilnowują,
aby decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
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produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

Or. hu

Uzasadnienie

Właściwe organy miałyby trudności z dochowaniem zaproponowanego przez Komisję terminu 
15 dni. Zbyt krótki okres czasu niekorzystnie wpłynąłby na jakość procesu podejmowania 
decyzji.

Poprawka 99
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten również wynosi 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.
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Or. sl

Poprawka 100
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 30 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

Or. en

Poprawka 101
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
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wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 90 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

Or. en

Poprawka 102
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 30 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.
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leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowo ustalone terminy są nierealistyczne i zdecydowanie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu zamierzonego przez Komisję, a mianowicie szybkiej 
dostępności nowych terapii, na które posiadacz ma „normalne” pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu.

Poprawka 103
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
25 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. W przypadku biopodobnych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
60 dni, pod warunkiem że właściwe 
organy zatwierdziły cenę referencyjnego 
produktu leczniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowany termin 15-dniowy może się okazać zbyt krótki dla organów, co może mieć 
niepożądane skutki dla jakości decyzji. Ponieważ biologiczne produkty lecznicze straciły lub 
wkrótce stracą prawa do wyłączności, a biopodobne leki są stosunkowo nową kategorią 
produktów leczniczych, dlatego terminy na zgłoszenie do zatwierdzenia powinny w związku 
z tym wynosić maksymalnie 60 dni.

Poprawka 104
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 15 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 45 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

Or. en

Poprawka 105
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 25 dni, pod warunkiem 
że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego. 
Państwa członkowskie przewidują 
możliwość oparcia decyzji dotyczącej ceny 
mającej zastosowanie do produktu 
leczniczego na ocenie technologii 
medycznych.

Or. fr

Poprawka 106
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi 30 dni, pod warunkiem 



AM\916168PL.doc 43/59 PE497.983v01-00

PL

wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

że właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego oraz 
że generyczny produkt leczniczy jest 
zasadniczo podobny do produktu 
referencyjnego w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, w 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja dotycząca ceny, jaką można 
stosować w stosunku do danego produktu 
leczniczego, została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania wniosku złożonego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, zgodnie z wymogami 
obowiązującymi w zainteresowanym 
państwie członkowskim. W przypadku 
jednak produktów leczniczych, 
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odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
15 dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

w odniesieniu do których państwa 
członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi
30 dni, pod warunkiem że produkt 
generyczny jest zasadniczo podobny do 
referencyjnego produktu leczniczego 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE i że
właściwe organy zatwierdziły cenę 
referencyjnego produktu leczniczego.

Or. en

Poprawka 108
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają informacje i dokumenty, które 
musi przedstawić wnioskodawca.

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają kategorie informacji
i dokumentów, które musi przedstawić 
wnioskodawca.

Or. en

Poprawka 109
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają informacje i dokumenty, które 
musi przedstawić wnioskodawca.

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają informacje i najważniejsze
dokumenty, które musi przedstawić 
wnioskodawca.

Or. en
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Poprawka 110
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają informacje i dokumenty, które 
musi przedstawić wnioskodawca.

4. Państwa członkowskie szczegółowo 
określają kategorie informacji i głównych 
dokumentów, które musi przedstawić 
wnioskodawca.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny posiadać minimalny poziom elastyczności, aby zachować swobodę 
reagowania i móc stawić czoła niespodziewanym sytuacjom.

Poprawka 111
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 25 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
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leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. hu

Uzasadnienie

Właściwe organy miałyby trudności z dochowaniem zaproponowanego przez Komisję terminu 
15 dni. Zbyt krótki okres czasu niekorzystnie wpłynąłby na jakość procesu podejmowania 
decyzji.

Poprawka 112
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki powiadamiają 
wnioskodawcę o tym, jakie szczegółowe 
informacje dodatkowe są wymagane, i 
podejmują ostateczną decyzję w terminie 
60 dni od daty otrzymania takich 
dodatkowych informacji. W przypadku 
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. cs
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Poprawka 113
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku jednak
produktów leczniczych, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie 
wykorzystują ocenę technologii 
medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten również wynosi 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 30 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. sl

Poprawka 114
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 



PE497.983v01-00 48/59 AM\916168PL.doc

PL

ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi w każdym wypadku 15
dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 30 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

Or. en

Poprawka 115
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi w każdym wypadku 15
dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 90 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.



AM\916168PL.doc 49/59 PE497.983v01-00

PL

których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 116
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi w każdym wypadku 15
dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 45 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. fr

Poprawka 117
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 30 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne oraz 
by generyczne produkty lecznicze były 
zasadniczo podobne w rozumieniu 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 118
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 25 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. W przypadku biopodobnych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 60 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany termin 15-dniowy może się okazać zbyt krótki dla organów, co może mieć 
niepożądane skutki dla jakości decyzji. Ponieważ biologiczne produkty lecznicze straciły lub 
wkrótce stracą prawa do wyłączności, a biopodobne leki są stosunkowo nową kategorią 
produktów leczniczych, dlatego terminy na zgłoszenie do zatwierdzenia powinny w związku 
z tym wynosić maksymalnie 60 dni.

Poprawka 119
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach 
procesu decyzyjnego, termin ten wynosi 
natomiast 90 dni. W przypadku 
generycznych produktów leczniczych 
termin ten wynosi w każdym wypadku 15
dni, pod warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 90 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 45 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

Or. en

Poprawka 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 

5. Jeżeli informacje dołączone do wniosku 
są niewystarczające, właściwe organy 
niezwłocznie powiadamiają wnioskodawcę 
o tym, jakie szczegółowe informacje 
dodatkowe są wymagane, i podejmują 
ostateczną decyzję w terminie 60 dni od 
daty otrzymania takich dodatkowych 
informacji. W przypadku produktów 
leczniczych, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie wykorzystują ocenę 
technologii medycznych w ramach procesu 
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decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 15 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego. Państwa członkowskie nie 
żądają żadnych dodatkowych informacji, 
których nie wymagają wyraźnie przepisy 
krajowe ani wytyczne administracyjne.

decyzyjnego, termin ten wynosi natomiast 
90 dni. W przypadku generycznych 
produktów leczniczych termin ten wynosi 
w każdym wypadku 30 dni, pod 
warunkiem że właściwe organy 
zatwierdziły cenę referencyjnego produktu 
leczniczego.

Or. en

Poprawka 121
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w 
terminie określonym w ust. 3 i 5, 
wnioskodawca ma prawo wprowadzić 
produkt do obrotu po cenie 
zaproponowanej we wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis ten zdecydowanie wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć zamierzony cel w 
zakresie szybkiej dostępności nowych terapii i nie jest ani proporcjonalny, ani zgodny z 
zasadą pomocniczości. Ponadto taki środek mógłby stanowić zagrożenie dla i tak już kruchej 
równowagi budżetowej systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprawka 122
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli właściwe organy podejmują 7. Jeżeli właściwe organy podejmują 
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decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
wprowadzenie danego produktu 
leczniczego do obrotu po cenie 
zaproponowanej przez wnioskodawcę, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, 
które stanowiły podstawę do jej wydania. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 
wprowadzenie danego produktu 
leczniczego do obrotu po cenie 
zaproponowanej przez wnioskodawcę, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach. 
Wnioskodawca zostaje poinformowany o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 123
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie podają w 
odpowiedniej publikacji i przedstawiają 
Komisji kryteria, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy zatwierdzaniu cen 
produktów leczniczych.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ ustalanie cen produktów leczniczych wchodzi w zakres kompetencji krajowych, 
państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku wcześniejszego informowania Komisji o 
stosowanych przez nich kryteriach przy zatwierdzaniu cen produktu leczniczego.
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Poprawka 124
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli właściwe organy z własnej 
inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu 
ceny określonego produktu leczniczego, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia,
które stanowiły podstawę do jej wydania.
Podjętą decyzję przedstawia się 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którego informuje się o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

9. Jeżeli właściwe organy z własnej 
inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu 
ceny określonego produktu leczniczego, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach.
Podjętą decyzję przedstawia się 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którego informuje się o 
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków. Decyzja i streszczenie 
uzasadnienia są podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. sl

Poprawka 125
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli właściwe organy z własnej 
inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu 
ceny określonego produktu leczniczego, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach oraz 
wszelkie oceny, ekspertyzy lub zalecenia, 
które stanowiły podstawę do jej wydania. 
Podjętą decyzję przedstawia się 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którego informuje się o 

9. Jeżeli właściwe organy z własnej 
inicjatywy podejmują decyzję o obniżeniu
ceny określonego produktu leczniczego, 
wówczas decyzja taka musi zawierać 
uzasadnienie oparte na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach. 
Podjętą decyzję przedstawia się 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którego informuje się o
wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
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wszystkich dostępnych środkach 
odwoławczych, w tym o sądowych 
środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

środkach odwoławczych, oraz o terminach 
przewidzianych na skorzystanie z takich 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymóg dostarczania ekspertyz na poparcie każdej sprzecznej z interesami handlowymi 
producentów decyzji organów jest nieproporcjonalny.

Poprawka 126
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o 
podwyższenie ceny produktu. Właściwe 
organy dostarczają wnioskodawcy 
oficjalne potwierdzenie odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w 
dowolnym momencie wniosku o 
podwyższenie ceny produktu.

Or. cs

Poprawka 127
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o podwyższenie ceny 
produktu. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
podwyższenie ceny produktu leczniczego. 
Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna (uwaga tłumacza: nie dotyczy polskiej wersji językowej) oraz 
usunięcie słów „w dowolnym momencie” będących źródłem braku pewności prawnej.

Poprawka 128
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o podwyższenie ceny 
produktu. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku 
o podwyższenie ceny produktu. Właściwe 
organy dostarczają wnioskodawcy 
oficjalne potwierdzenie odbioru.

Or. en

Poprawka 129
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia w dowolnym 
momencie wniosku o podwyższenie ceny 
produktu. Właściwe organy dostarczają 
wnioskodawcy oficjalne potwierdzenie 
odbioru.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu możliwość złożenia wniosku o 
podwyższenie ceny produktu. Właściwe 
organy dostarczają wnioskodawcy 
oficjalne potwierdzenie odbioru.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konsekwencją tej propozycji byłoby znaczne podwyższenie obciążenia administracyjnego 
właściwych organów, które poddane zostałyby zalewowi wniosków po wydaniu decyzji 
odmownej, nawet w sytuacjach, gdy okoliczności wniosku nie uległy zmianie.

Poprawka 130
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie uniemożliwia 
państwom członkowskim odrzucenia 
powtórnych wniosków składanych mimo 
wydania negatywnej decyzji, jeśli 
okoliczności nie uległy znaczącej zmianie.

Or. en

Poprawka 131
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o 
podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia wniosku o podwyższenie ceny 
danego produktu leczniczego złożonego 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została
rozpatrzona, podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania takiego wniosku.

Or. sl

Poprawka 132
Kārlis Šadurskis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o 
podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku 
o podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie 
z wymogami obowiązującymi 
w zainteresowanym państwie 
członkowskim przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania takiego wniosku.

Or. en

Poprawka 133
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku o 
podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu została podjęta i 
przekazana wnioskodawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
decyzja w sprawie wniosku 
o podwyższenie ceny danego produktu 
leczniczego złożonego zgodnie 
z wymogami obowiązującymi 
w zainteresowanym państwie 
członkowskim przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
została podjęta i przekazana 
wnioskodawcy w terminie 90 dni od daty 
otrzymania takiego wniosku.

Or. en


